
 

 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS VALÈNCIA Y VALÈNCIA 
NOVA DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE 
VALENCIÀ D’ESTUDIS I D’INVESTIGACIÓ 2023, EN SUS 
MODALIDADES DE ENSAYO, NOVELA GRÁFICA, NARRATIVA 
EN VALENCIANO Y CASTELLANO, Y POESÍA EN VALENCIANO Y 
CASTELLANO. 

 

CLAUSULAS GENERALES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA. 

1.- Objeto, condiciones y finalidad. 

El objeto de esta convocatoria abierta es la regulación de los 
premios València y València Nova en sus modalidades de 
ensayo, novela gráfica, narrativa en valenciano y castellano, y 
poesía en valenciano y castellano, en régimen de concurrencia 
competitiva con la finalidad de continuar fomentado la 
creatividad literaria y la divulgación de la cultura en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo la edición y la difusión 
de las obras ganadoras. 

2.- Bases Reguladoras.  

La presente convocatoria se regirá por La Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación de València, aprobada por 
acuerdo de Pleno de 28 de marzo de 2017 y publicada en el 
BOP nº 101, de 29 de mayo de 2017. 

3.- Órgano instructor y órgano competente para conceder el 
premio. 

Corresponde la instrucción del expediente a la Institució Alfons 
el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 
actuando como instructor el director de esta. 

El órgano competente para resolver y conceder el premio es la 
Junta de Gobierno mediante Acuerdo, en virtud de la 
delegación efectuada por el presidente de la Diputación, por 
Decreto núm. 11284, de 4 de octubre de 2019 (artículo 9.4 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP). 

4.- Requisitos para participar. 

Premio València. 

Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad 
que hayan cumplido los 18 años el día de finalización del plazo 
de presentación de las obras.  

No podrán participar: 

- Los autores y las autoras que hayan ganado el premio en las 
cinco ediciones anteriores.  

- Las obras que concurran al premio València Nova de esta 
convocatoria. 

Premio València Nova 

Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad 
que hayan cumplido 18 años y no superen los 35 el día de 
finalización del plazo de presentación de las obras y aquellas 
de más de 18 años que no tengan ningún libro publicado en la 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI VALÈNCIA I VALÈNCIA NOVA 
DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE 
VALENCIÀ D’ESTUDIS I D’INVESTIGACIÓ 2023, EN LES 
MODALITATS D'ASSAIG, NOVEL·LA GRÀFICA, NARRATIVA 
EN VALENCIÀ I CASTELLÀ, I POESIA EN VALENCIÀ I 
CASTELLÀ. 

 

CLÀUSULES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA 

1.- Objecte, condicions i finalitat. 

L’objecte de la convocatòria oberta és la regulació dels 
premis València i València Nova en les seues modalitats 
d'assaig, novel·la gràfica, narrativa en valencià i castellà, i 
poesia en valencià i castellà, en règim de concurrència 
competitiva  amb la finalitat de continuar fomentant la 
creativitat literària i la divulgació de la cultura en les seues 
diferents manifestacions, incloses l’edició i la difusió de 
l'obra guanyadora. 

2.- Bases Reguladores.  

La present convocatòria es regirà per l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de València, aprovada per 
acord de Ple de 28 de març de 2017, i publicada en el BOP 
núm. 101, de 29 de maig de 2017. 

3.- Òrgan instructor i òrgan competent per a concedir el 
premi. 

Correspon la instrucció de l'expedient a la Institució Alfons el 
Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 
actuant com a instructor el director d'aquesta. 

L'òrgan competent per a resoldre i concedir el premi és la 
Junta de Govern mitjançant Acord, en virtut de la delegació 
efectuada pel president de la Diputació, per Decret núm. 
11284, de 4 d'octubre de 2019 (article 9.4 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de RJSP). 

4.- Requisits per a participar  

Premi València 

Podran participar totes les persones de qualsevol 
nacionalitat que hagen complit 18 anys el dia de finalització 
del termini de presentació de les obres. 

No s’hi podran presentar. 

- Aquells autors o autores que hagen guanyat el premi en les 
cinc edicions anteriors.  

- Les obres que també concórreguen al premi València Nova 
d’aquesta convocatòria. 

Premi València Nova 

Podran participar totes les persones de qualsevol 
nacionalitat que hagen complit 18 anys i que no hagen 
superat els 35 el dia de finalització del termini de presentació 
de les obres i aquelles de més de 18 anys que no tinguen cap 



 

 

base de datos de la ISBN en la modalidad del premio al que se 
presentan. 

No podrán participar: 

- Los autores y las autoras que hayan ganado el premio en las 
cinco ediciones anteriores. 

- Las obras que concurran al premio València de esta 
convocatoria. 

- Aquellos autores o autoras de más de 35 años que hayan 
publicado previamente un libro de la misma modalidad del 
premio al que concurren. 

En cualquier caso, no podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. Asimismo, tampoco podrán obtener esta 
condición las personas que sean deudoras de la Diputación de 
València o de sus entes dependientes por conceptos distintos 
de los tributarios.  

5.- Plazo de presentación y publicación de la convocatoria. 

El plazo de presentación de las obras comenzará a las 
0:01horas del día 2 de enero de 2023 y finalizará el 28 de 
febrero de 2023 a las 23:59 horas (España peninsular). 

 
La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y un extracto de esta en el Boletín Oficial de la 
Provincia de València de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Ley General de Subvenciones. 

 

Además, a efectos de notificación a los interesados, la 
resolución de las obras admitidas al concurso y las no 
admitidas por no reunir los requisitos establecidos, se 
publicará en el BOP. 

Este sistema no impedirá la publicidad adicional que pueda 
realizarse en la página web de la Institució Alfons el 
Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació 
www.alfonselmagnanim.net. 

6.- Forma de presentación 

La tramitación y presentación de la solicitud de participación 
se realizará únicamente por medios electrónicos desde la sede 
electrónica de la Diputación de València 
https://www.sede.dival.es, a través del trámite específico 
habilitado al efecto y se realizará exclusivamente mediante 
formulario cumplimentado electrónicamente, no 
admitiéndose los cumplimentados de otra forma. Una vez 
enviado el formulario telemático, la Oficina Virtual devuelve 
un comprobante acreditativo, con la fecha y hora de 
presentación. 

llibre publicat en la base de dades de l’ISBN en la modalitat 
del premi al que se presenten. 

No s’hi podran presentar : 

- Aquells autors o autores que hagen guanyat el premi en les 
cinc edicions anteriors.  

- Las obres que també concórreguen al premi València 
d’aquesta convocatòria. 

- Aquells autors o autores de més de 35 anys que hagen 
publicat prèviament un llibre de la mateixa modalitat del 
premi al que concorren. 

En qualsevol cas, no podran obtindre la condició de 
beneficiari les persones en les quals concórrega alguna de les 
circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions. Així mateix, tampoc podran obtindre aquesta 
condició les persones que siguen deutores de la Diputació de 
València o dels seus ens dependents per conceptes diferents 
dels tributaris. 

5.- Termini de presentació i publicació de la convocatòria. 

El termini de presentació de les obres començarà a les 0:01 
hores del dia 2 de gener de 2023 i finalitzarà el 28 de febrer 
de 2023 a les 23:59 hores (Espanya peninsular). 

 
La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions i un extracte d’aquesta en el Butlletí Oficial de 
la Província de València d'acord amb el procediment establit 
en la Llei General de Subvencions. 

 

A més, a l'efecte de notificació als interessats, la resolució  de 
les obres admeses al concurs i les no admeses per no reunir 
els requisits establits, es publicarà en el BOP. 

 

Aquest sistema no impedirà la publicitat addicional que puga 
realitzar-se en la pàgina web de la Institució Alfons el 
Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació 
www.alfonselmagnanim.net. 

6.- Forma de presentació. 

La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es 
realitzarà únicament per mitjans electrònics des de la seu 
electrònica de la Diputació de València 
https://www.sede.dival.es, a través del tràmit específic 
habilitat a aquest efecte, i es realitzarà exclusivament 
mitjançant formulari emplenat electrònicament, no 
admetent-se els emplenats d'una altra forma. Una vegada 
enviat el formulari telemàtic, l'Oficina Virtual retorna un 
comprovant acreditatiu, amb la data i hora de presentació. 

 

http://www.alfonselmagnanim.net/
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No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes 
cumplimentadas por vía telemática que no contemplen el 
proceso de presentación establecido. 
 
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente 
documentación en formato PDF: 

• un ejemplar de la obra (de forma totalmente anónima. No 
irá firmada por el autor o autora y estará exenta de 
cualquier signo, marca o dato que le identifique). 

o Solo se admitirá un trabajo por autor en cada 
modalidad. 

• DNI, pasaporte o cualquier otro documento de 
identificación válido en derecho.  

• una breve referencia biográfica. 
• una declaración jurada (firmada) de que la obra es 

original, inédita, que está libre de cualquier compromiso 
de edición, que no haya sido expuesta, publicada o 
premiada en otros concursos y que no está pendiente de 
veredicto en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación. 

 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la solicitud podrá ser presentada 
por medio de representante acreditando la representación 
mediante cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna de su existencia. Para tal fin podrá 
utilizarse el modelo disponible para la descarga en el siguiente 
enlace: http://www.alfonselmagnanim.net. 
 
En caso de presentarse a diferentes modalidades se hará en la 
misma solicitud. 

 
Las solicitudes solo podrán ser reformuladas dentro del 
período y los plazos establecidos para su presentación, 
entendiéndose como válida la última presentada en plazo. 

 
Una vez fallado el premio, se procederá a destruir las obras, en 
formato digital, no premiadas.  

 
Las incidencias de tramitación electrónica relacionadas con 
cuestiones técnico-informáticas de la sede electrónica se 
atenderán mediante el correo: labatliarespon@dival.es i a 
través del teléfono +34 963882525. Deberán indicar que se 
trata del trámite de solicitud de los premios València, el detalle 
del problema y, si es posible, adjuntaran captura de pantalla. 
El servicio técnico-informático tiene horario de 9:00 a 14:00 de 
lunes a viernes, por lo que las personas interesadas en 
participar deberán prever con tiempo la presentación 
electrónica de su solicitud.  

 

No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds 
emplenades per via telemàtica que no contemplen el procés 
de presentació establit. 
 

La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent 
documentació en format PDF: 

• un exemplar de l'obra (de forma totalment anònima. No 
anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta de 
qualsevol signe, marca o dada que la identifique ). 

o Només s'admetrà un treball per autor en cada 
modalitat. 

• DNI, passaport o qualsevol altre document 
d'identificació vàlid en dret. 

• una breu referència biogràfica. 
• una declaració jurada (signada) que l'obra és original, 

inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, 
que no haja sigut exposada, publicada o premiada en 
altres concursos i que no està pendent de veredicte en 
la data en què finalitze el termini de presentació.  
 
 

De conformitat amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la sol·licitud podrà ser 
presentada per mitjà de representant acreditant la 
representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que 
deixe constància fidedigna de la seua existència. Per a aquest 
fi podrà utilitzar-se el model disponible per a la descàrrega 
en l’enllaç següent: http://www.alfonselmagnanim.net. 
 
En cas de presentar-se a diferents modalitats es farà en la 
mateixa sol·licitud. 

 
Les sol·licituds només podran ser reformulades dins del 
període i els terminis establits per a la seua presentació, 
entenent-se com a vàlida l'última presentada en termini. 

 
Una vegada fallat el premi, es procedirà a destruir les obres, 
en format digital, no premiades. 

 
Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb 
qüestions tècnico-informàtiques de la seu electrònica 
s'atendran mitjançant el correu: labatliarespon@dival.es i a 
través del telèfon +34 963882525. Hauran d'indicar que es 
tracta del tràmit de sol·licitud dels premis València, el detall 
del problema i, si és possible, adjuntaran captura de pantalla. 
El servei tècnico-informàtic té horari de 9:00 a 14:00 de 
dilluns a divendres, per la qual cosa les persones 
interessades a participar hauran de preveure amb temps la 
presentació electrònica.  

 

http://www.alfonselmagnanim.net/
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Las dudas relacionadas con el contenido de esta convocatoria 
serán atendidas, exclusivamente, mediante el correo 
electrónico premis.valencia@dival.es 

7.- Formato de la obra. 

El formato de la obra para cada modalidad se establece en las 
cláusulas particulares.  

 
En todas las modalidades la obra presentada ha de ser original, 
inédita, libre de cualquier compromiso de edición, que no haya 
sido expuesta, publicada o premiada anteriormente en otros 
concursos, ni esté pendiente de veredicto en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación. En el caso de ser premiada 
en otro concurso deberá, antes de que finalice dicho plazo, 
comunicarlo por escrito a la Institució Alfons el Magnànim. 

8- Comisión de valoración. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación de Valencia, la 
comisión de valoración estará compuesta por una presidenta, 
que será la diputada de la Institució Alfons el Magnànim, la 
cual no tendrá voto en la deliberación de los premios, un 
máximo de cuatro vocales especialistas de reconocida 
competencia, para cada una de las seis diferentes modalidades 
de los premios, y actuando como secretario sin voto en la 
deliberación, el jefe de los Servicios Administrativos de 
Promoción Cultural. 
 
La Institució Alfons el Magnànim podrá encomendar a un 
comité de lectura una primera preselección de las obras para 
que determine las obras finalistas. 
 
La relación de miembros de los jurados, así como la fecha para 
la deliberación de la concesión de los premios serán publicadas 
en un decreto posterior a la publicación de esta convocatoria, 
según lo dispuesto en el decreto núm. 5775/2020, de 18 de 
junio, en el punto tercero, letra l) en relación con el punto 
segundo G.c). 
 
Facultades del Jurado 
 
El jurado, cuya decisión será inapelable, se reunirá, debatirá 
sobre las obras presentadas y valorará motivadamente la 
idoneidad de la ganadora para optar al premio, conforme al 
criterio de valoración y en base a sus conocimientos y 
experiencia en la materia. Y propondrá la concesión de los 
premios o su consideración que deben declararse desiertos. 
 
 

Finalizada la valoración, el jurado formulará a la Junta de 
Gobierno la propuesta de concesión de los premios València y 
València Nova en sus respectivas modalidades.  
 

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta 
convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el 
correu electrònic premis.valencia@dival.es 

7.- Format d l’obra. 

El format de l'obra per a cada modalitat s'estableix en les 
clàusules particulars. 

 
En totes les modalitats l'obra presentada ha de ser original, 
inèdita, lliure de qualsevol compromís d'edició, que no haja 
sigut exposada, publicada o premiada anteriorment en altres 
concursos, ni estiga pendent de veredicte en la data en què 
finalitze el termini de presentació. En cas de ser premiada en 
un altre concurs deurà, abans que finalitze aquest termini, 
comunicar-ho per escrit a la Institució Alfons el Magnànim. 

 
8.- Comissió de valoració 

D'acord amb el que es disposa en l'article 19 de l'Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de València, la 
comissió de valoració estarà composta per una presidenta, 
que serà la diputada de la Institució Alfons el Magnànim, la 
qual no tindrà vot en la deliberació dels premis, un màxim de 
quatre vocals especialistes de reconeguda solvència, per a 
cadascuna de les sis diferents modalitats dels premis, i 
actuant com a secretari, sense vot en la deliberació, el cap 
dels Serveis Administratius de Promoció cultural.  

 
La Institució Alfons el Magnànim podrà encomanar a un 
comité de lectura una primera preselecció de les obres 
perquè determine les obres finalistes. 
 
La relació de membres dels jurats, així com la data per a la 
deliberació de la concessió dels premis seran publicades en 
un decret posterior a la publicació d'aquesta convocatòria, 
segons el que es disposa en el decret núm. 5775/2020, de 18 
de juny, en el punt tercer, lletra l) en relació amb el punt 
segon G.c). 

 
Facultats del Jurat 
 
El jurat, la decisió del qual serà inapel·lable, es reunirà, 
debatrà sobre les obres presentades i valorarà 
motivadament la idoneïtat de la guanyadora per a optar al 
premi, conforme al criteri de valoració i sobre la base dels 
seus coneixements i experiència en la matèria. I proposarà la 
concessió dels premis o la seua consideració que han de 
declarar-se deserts. 
 

Finalitzada la valoració, el jurat formularà a la Junta de 
Govern la proposta de concessió dels premis València i 
València Nova en les seues respectives modalitats. 
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9.- Edición y distribución de la obra. 

El Magnànim se reserva el derecho preferente de publicar las 
obras ganadoras. 
 
No obstante, para facilitar la edición y la distribución de la 
obra, podrá ceder el derecho de publicación, en una o en 
ambas lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, a una 
editorial que publicará el libro de acuerdo con la legalidad 
vigente. En este caso se deberá mencionar que la obra es 
ganadora del premio València o València Nova de la Institució 
Alfons el Magnànim y el año, en todos aquellos soportes en los 
que se edite. 

10.- Resolución, aceptación y normativa aplicable.  

La resolución, que pone fin a la vía administrativa, será 
notificada a la persona ganadora en un plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la publicación de la convocatoria.  
 
Tras la notificación, en el plazo de quince días hábiles el/la 
ganador/a deberá aceptar el premio. La aceptación comporta 
las siguientes obligaciones para la persona ganadora: 
 
• Garantizar la autoría y originalidad de la obra, incluso 

frente a reclamaciones de terceros. 
• No estar incurso/incursa en alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, requisito indispensable para ser 
beneficiarias de los premios. 

• No tener deudas con la Diputación de València o de sus 
entes dependientes por conceptos distintos de los 
tributarios.  

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social. 

• Si no tiene residencia fiscal en España, tendrá que aportar 
certificado expedido por la autoridad competente del país 
de que se trate, que acredite la residencia fiscal. 

• En el caso de los premios València Nova de más de 35 años 
garantizar no haber publicado ningún libro previamente 
en la modalidad del premio. 

• A subscribir contrato de cesión en exclusiva de los 
derechos de edición. 

• Asistir a la gala de entrega del galardón. 
• Participar en los actos de promoción de la obra. 

 
En caso de disconformidad, la presente convocatoria se rige 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, la 
Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de 
València, las bases de Ejecución del Presupuesto de esta 
Diputación para el ejercicio 2023, así como lo previsto en el 
resto de normativa concordante con la citada legislación. 

9- Edició i distribució de l'obra. 

El Magnànim es reserva el dret preferent de publicar les 
obres guanyadores.  
 
No obstant això, per a facilitar l'edició i la distribució de 
l'obra, podrà cedir el dret de publicació, en una o en 
ambdues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, a una 
editorial que publicarà el llibre d'acord amb la legalitat 
vigent. En aquest cas s'haurà d'esmentar que l'obra és 
guanyadora del premi València o València Nova de la 
Institució Alfons el Magnànim i l'any, en tots aquells suports 
en els quals s'edite. 

10.- Resolució, acceptació i normativa aplicable. 

La resolució, que posa fi a la via administrativa, serà 
notificada a la persona guanyadora en un termini màxim de 
sis mesos comptats a partir de la publicació de la 
convocatòria.  
Després de la notificació, en el termini de quinze dies hàbils 
el/la guanyador/a haurà d'acceptar el premi. L'acceptació 
comporta les següents obligacions per a la persona 
guanyadora: 
• Garantir l'autoria i originalitat de l'obra, fins i tot davant 

reclamacions de tercers. 
• No estar incurs/incursa en alguna de les circumstàncies 

previstes en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions, requisit indispensable per a ser 
beneficiàries dels premis. 

• No tindre deutes amb la Diputació de València o dels 
seus ens dependents per conceptes diferents dels 
tributaris. 

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 

• Si no té residència fiscal a Espanya, haurà d'aportar 
certificat expedit per l'autoritat competent del país de 
què es tracte, que acredite la residència fiscal. 

• En el cas dels premis València Nova de més de 35 anys 
garantir no haver publicat cap llibre prèviament en la 
modalitat del premi. 

• A subscriure contracte de cessió en exclusiva dels drets 
d'edició. 

• Assistir a la gala de lliurament del guardó. 
• Participar en els actes de promoció de l’obra. 

 
En cas de disconformitat, aquesta convocatòria està subjecta 
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, l'Ordenança 
General de subvencions de la Diputació de València, les 
bases d'Execució del Pressupost d’aquesta Diputació per a 
l'exercici 2023, així com allò que preveu la resta de 
normativa concordant amb l’esmentada legislació. 



 

 

11.- Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas. 

Los premios regulados en esta convocatoria no son 
compatibles con otras subvenciones convocadas, solicitadas o 
concedidas para el mismo objeto o actividad, con cargo al 
presupuesto de la Diputación de València. 

12.- Infracciones y sanciones.  

Las personas que se presentan a esta convocatoria deberán 
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora del 
régimen de subvenciones y, en caso de apartarse de esta o 
faltar a la veracidad en la información facilitada al centro 
gestor, será de aplicación el régimen de infracciones y 
sanciones previsto en el artículo 35 de la OGS y el título IV de 
LGS. 

13.- Tratamiento de los datos de carácter personal.  

Los datos personales facilitados por las personas que 
participan en el concurso serán tratados por la Diputación de 
València exclusivamente para los fines administrativos de 
tramitación del expediente y para el cumplimiento del interés 
público y fomento de la creatividad literaria objeto de la 
convocatoria. Podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de 
los datos personales, en caso de que procedan, dirigiendo su 
solicitud al Registro de Entrada de esta, cuya dirección es c/ 
Serranos núm. 2, 46003 València o a través de la sede 
electrónica de la Diputación https://www.sede.dival.es. Todo 
ello sin perjuicio de la garantía de otros derechos y del 
cumplimiento de obligaciones previstas en el Reglamento (EU) 
2016/679 del Parlamento Europeo (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 1016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la 
Ley Orgánica 3/20918, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos personales y garantía de los derechos digitales. 

14.- Recursos. 

El acuerdo de concesión pone fin a la vía administrativa, contra 
la que podrá interponerse potestativamente, recurso de 
reposición ante el presidente de la Diputación, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación del presente acto o directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante los juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de València, en el plazo de dos 
meses contados también a partir de aquel en que tenga lugar 
la notificación del presente acto. Todo ello, de conformidad 
con el vigente tenor de los art. 114, 123 y 124 de la ley 3/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que pueda 
ejercitarse cualquier otro recurso que se estima procedente. 

11.- Compatibilitat amb altres subvencions o ajudes. 

Els premis regulats en aquesta convocatòria no són 
compatibles amb altres subvencions convocades, 
sol·licitades o concedides per al mateix objecte o activitat, 
amb càrrec al pressupost de la Diputació de València. 

12.- Infraccions i sancions. 

Les persones que es presenten a aquesta convocatòria 
hauran d'ajustar-se al que es disposa en la normativa 
reguladora del règim de subvencions i, en cas d'apartar-se 
d'aquesta o faltar a la veracitat en la informació facilitada al 
centre gestor, serà aplicable el règim d'infraccions i sancions 
previst en l'article 35 de la OGS i el títol IV de LGS. 
 

13.- Tractament de les dades de caràcter personal. 

Les dades personals facilitades per les persones que 
participen en el concurs seran tractats per la diputació de 
València exclusivament per als fins administratius de 
tramitació de l'expedient i per al compliment de l'interés 
públic i foment de la creativitat literària objecte de la 
convocatòria. Podran exercitar-se els drets d'accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les 
dades personals, en cas que procedisquen, dirigint la seua 
sol·licitud al Registre d'Entrada d'aquesta, l'adreça de la qual 
és c/ Serrans núm. 2, 46003 València o a través de la seu 
electrònica de la Diputació https://www.sede.dival.es. Tot 
això sense perjudici de la garantia d'altres drets i del 
compliment d'obligacions previstes en el Reglament (EU) 
2016/679 del Parlament Europeu (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 1016 relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de les dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en la Llei 
orgànica 3/20918, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

14.- Recursos. 

L'acord de concessió posa fi a la via administrativa, contra la 
qual podrà interposar-se potestativament, recurs de 
reposició davant el president de la Diputació, en el termini 
d'un mes comptat a partir de l'endemà d'aquell en què tinga 
lloc la notificació del present acte o directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats Contenciosos 
Administratius de València, en el termini de dos mesos 
comptats també a partir d'aquell en què tinga lloc la 
notificació del present acte. Tot això, de conformitat amb el 
vigent tenor dels art. 114, 123 i 124 de la llei 3/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i els arts. 8, 14, 25 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i sense perjudici que puga 
exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estima procedent. 

https://www.sede.dival.es/
https://www.sede.dival.es/


 

 

CLAUSULAS PARTICULARES 

MODALIDAD DE ENSAYO 

1.- Consignación presupuestaria y cuantía. 

Premio València 

Tendrá una dotación económica de 13.000 euros, con cargo a 
la aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

Premio València Nova 

Tendrá una dotación económica de 7.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

2.- Formato de la obra. 

La obra presentada deberá tener las siguientes características: 

• Los trabajos podrán ser de cualquier campo del 
conocimiento (humanidades, historia, ciencias sociales, 
ciencias físico-naturales y otros). 

• Los trabajos pueden desarrollar un tema único o varios 
íntimamente relacionados, pero no podrán ser simples 
recopilaciones de artículos. 

• Puede estar escrita en valenciano o en castellano. La obra 
se editará en valenciano, traduciéndola si es necesario. 

• Tendrá el siguiente formato: tamaño DIN A4, con los cuatro 
márgenes a 2,5 cm, con tipo de letra Times New Roman, un 
tamaño de 12 puntos, un interlineado de 1,5 y tener una 
extensión no inferior a los 300.000 caracteres con espacios 
ni superior a 525.000 caracteres con espacios.  

• En la portada se incluirá el título de la obra presentada, así 
como también un resumen de un párrafo de la obra. 

• No irá firmada por el autor o autora y estará exenta de 
cualquier signo, marca o dato que le identifique.  

3.- Criterio de valoración y evaluación de las obras. 

El Jurado, tendrá en cuenta los siguientes aspectos que, 
puntuará en base a sus conocimientos y experiencia técnicos y 
literarios: 

• Claridad y corrección en la exposición y presentación. 

• Originalidad e innovación en el tema desarrollado. 

• Tratamiento, monográfico o no, de aspectos de relevancia 
para la sociedad valenciana. 

Cada uno de estos aspectos se valorará del 1 al 5, resultando 
ganadora la obra que mayor puntuación obtenga. En caso de 

CLÀUSULES PARTICULARS 

MODALITAT D’ASSAIG 

1.- Consignació pressupostària i quantia. 

Premi València 

Tindrà una dotació econòmica de 13.000 euros, amb càrrec 
a l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

Premi València Nova 

Tindrà una dotació econòmica de 7.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

2.- Format de l’obra. 

L’obra presentada tindrà les següents característiques: 

• Els treballs podran ser sobre qualsevol camp del 
coneixement (humanitats, història, ciències socials, 
ciències fisiconaturals i altres). 

• Els treballs podran desenvolupar un tema únic o 
diversos intimament relacionats, però no podran ser 
simples recopilacions d’articles. 

• Podrà estar escrita en valencià o en castellà. L'obra 
s'editarà en valencià, i es traduirà si és necessari. 

• Tindrà el format següent: grandària DIN A4, amb els 
quatre marges a 2,5 cm, amb tipus de lletra Times New 
Roman, una grandària de 12 punts, un interlineat d’1,5, 
i tindrà una extensió no inferior als 300.000 caràcters 
amb espais ni superior a 525.000 caràcters amb espais. 

• En la portada s'inclourà el títol de l'obra presentada 
així com un resum d'un paràgraf de l'obra. 

• No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta 
de qualsevol signe, marca o dada que l’identifique. 

3.- Criteris de valoració i avaluació de les obres. 

El Jurat, tindrà en compte els següents aspectes que 
puntuarà en base als seus coneixements i experiència tècnics 
i literaris: 

• Claredat i correcció en l'exposició i presentació. 

• Originalitat i innovació en el tema desenvolupat. 

• Tractament, monogràfic o no, d'aspectes de 
rellevància per a la societat valenciana. 

Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i 
resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En 



 

 

empate, el miembro del jurado de más edad ostentará el voto 
de calidad. 

 

MODALIDAD DE NOVELA GRÁFICA 

1.- Consignación presupuestaria y cuantía. 

Premio València 

Tendrá una dotación económica de 12.000 euros, con cargo a 
la aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

2.- Formato de la obra. 

La obra presentada deberá tener las siguientes características: 
 
• La temática será libre, pero se valorarán especialmente las 

obras que transmitan valores favorables a los derechos 
humanos en general y especialmente a los derechos de los 
colectivos socialmente más desfavorecidos, i/o a favor de 
la tolerancia. 

• Puede estar escrita en valenciano o en castellano. La obra 
se editará en valenciano, traduciéndola si es necesario. 

• Se podrà presentar un proyecto realizado por un solo 
autor o autora, o por varios autores o autoras integrantes 
que se repartan sus tareas entre guionistas, dibujantes, 
entintadores y coloristas, que serán considerados 
coautores. 

• Se presentará un proyecto de la obra con un mínimo de 
16 páginas, tamaño DIN A4, acompañadas de una sinopsis 
detallada de la totalidad de la obra, de un mínimo de 3 
páginas. Se puede presentar en blanco y negro o en color.  

• No irá firmada por el autor, autora, autores o autoras y 
estará exenta de cualquier signo, marca o dato que le 
identifique.  

• En la portada se incluirá el título de la obra presentada.  
 

La extensión final del proyecto ganador deberá ser superior a 
64 páginas. 

3.- Criterios de valoración y evaluación de las obras. 

El jurado, tendrá en cuenta los siguientes aspectos, que 
puntuará en base a sus conocimientos y experiencia técnicos y 
literarios: 

• Originalidad y carácter innovador de la composición 
gráfica de la obra, tanto en el guion, en la paleta de 
colores y el dibujo. 

• Se valorarán especialmente las obras que transmitan 
valores favorables a los derechos humanos en general y 

cas d'empat, el membre del jurat de més edat ostentarà el 
vot de qualitat. 

 

MODALITAT DE NOVEL·LA GRÀFICA 

1.- Consignació pressupostària i quantia. 

Premi València 

Tindrà una dotació econòmica de 12.000 euros, amb càrrec 
a l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

2.- Format de l’obra. 

L'obra presentada haurà de tindre les següents 
característiques: 

• La temàtica serà lliure, però es valoraràn especialment 
les obres que transmeten valors favorables als drets 
humans en general i especialment als drets dels 
col·lectius socialment més desfavorits, i/o a favor de la 
tolerància. 

• Podrà estar escrita en valencià o en castellà. L'obra 
s'editarà en valencià, i es traduirà si és necessari. 

• Es podrà presentar un projecte realitzat per un sol 
autor o autora, o per diversos autors o autores 
integrants que es repartisquen les tasques entre 
guionistes, dibuixants, entintadores i coloristes, que 
seran considerats coautors. 

• Es presentarà un projecte de l'obra amb un mínim de 
16 pàgines, grandària DIN A4, acompanyades d'una 
sinopsis detallada de la totalitat de l'obra, d'un mínim 
de 3 pàgines. Es pot presentar en blanc i negre o en 
color. 

• No anirà signada per l'autor, autora, autors o autores i 
estarà exempta de qualsevol signe, marca o dada que 
l’identifique. 

• En la portada s'inclourà el títol de l'obra presentada. 

L'extensió final del projecte guanyador haurà de ser superior 
a 64 pàgines. 

3.- Criteris de valoració i avaluació de les obres. 

El jurat, tindrà en compte els següents aspectes, que 
puntuarà en base als seus coneixements i experiència tècnics 
i literaris: 

• Originalitat i caràcter innovador de la composició gràfica 
de l'obra, tant en el guió, en la paleta de colors i el 
dibuix. 

• Es valoraràn especialment les obres que transmeten 
valors favorables als drets humans en general i 



 

 

especialmente a los derechos de los colectivos 
socialmente más desfavorecidos. 

 

Cada uno de estos criterios se valorará del 1 al 5, resultando 
ganadora la obra que mayor puntuación obtenga. En caso de 
empate, el miembro del jurado de más edad ostentará el voto 
de calidad. 

 
MODALIDAD DE NARRATIVA EN VALENCIANO 

1.- Consignación presupuestaria y cuantía. 

Premio València 

Tendrá una dotación económica de 13.000 euros, con cargo a 
la aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

Premio València Nova 

Tendrá una dotación económica de 7.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

2.- Formato de la obra. 

La obra presentada deberá tener las siguientes características: 

 
• Deberà estar escrita en valenciano. 
• Tendrá el siguiente formato: tamaño DIN A4, con los 

cuatro márgenes a 2,5 cm, con tipo de letra Times New 
Roman, un tamaño de 12 puntos, un interlineado de 1,5 y  
una extensión no inferior a los 200.000 caracteres con 
espacios para el premio València, y 125.000 caracteres 
con espacios para el premio València Nova, en ambos 
premios no deberá superar los  525.000 caracteres con 
espacios. 

• En el premio València Nova se admitirán las 
recopilaciones de cuentos. 

• No irá firmada por el autor o autora y estará exenta de 
cualquier signo, marca o dato que le identifique.  

• En la portada se incluirá el título de la obra presentada. 
 

3.- Criterios de valoración y evaluación de las obras. 

El jurado, tendrá en cuenta los siguientes aspectos que, 
puntuará en base a sus conocimientos y experiencia técnicos y 
literarios:  
• Originalidad e innovación en el estilo del autor y en la 

estructura de su obra. 

especialment als drets dels col·lectius socialment més 
desfavorits. 
 

Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i 
resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En 
cas d'empat, el membre del jurat de més edat ostentarà el 
vot de qualitat. 

 
MODALITAT DE NARRATIVA EN VALENCIÀ 

1.- Consignació pressupostària i quantia. 

Premi València 

Tindrà una dotació econòmica de 13.000 euros, amb càrrec 
a l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

Premi València Nova 

Tindrà una dotació econòmica de 7.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

2.- Format de l’obra. 

L'obra presentada haurà de tindre les següents 
característiques: 

• Haurà d'estar escrita en valencià. 

• Tindrà el format següent: grandària DIN A4, amb els 
quatre marges a 2,5 cm, amb tipus de lletra Times New 
Roman, una grandària de 12 punts, un interlineat d’1,5, 
i una extensió no inferior als 200.000 caràcters amb 
espais per el premi València, y 125.000 caràcters amb 
espais per al premi València Nova, per a tots dos no 
haurà de superar els 525.000 caràcters amb espais. 

• En el Premi València Nova s'admetran els reculls de 
contes. 

• No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta 
de qualsevol signe, marca o dada que l’identifique. 

• En la portada s'inclourà el títol de l'obra presentada. 

 
3.- Criteris de valoració i avaluació de les obres. 

El Jurat, tindrà en compte els següents aspectes que 
puntuarà sobre la base dels seus coneixements i experiència 
tècnics i literaris: 

• Originalitat i innovació en l'estil de l'autor i en 
l'estructura de la seua obra. 



 

 

• Dominio del lenguaje y buen empleo de la técnica 
narrativa. 

• Buen uso del ritmo del relato, con una correcta gestión 
entre tensión narrativa y momentos de reposo para el 
lector.  

Cada uno de estos criterios se valorará del 1 al 5, resultando 
ganadora la obra que mayor puntuación obtenga. En caso de 
empate, el miembro del jurado de más edad ostentará el voto 
de calidad. 
 

MODALIDAD DE NARRATIVA EN CASTELLANO 

1.- Consignación presupuestaria y cuantía. 

Premio València 

Tendrá una dotación económica de 13.000 euros, con cargo a 
la aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

Premio València Nova 

Tendrá una dotación económica de 7.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

2.- Formato de la obra. 

La obra presentada deberá tener las siguientes características: 
• Deberá estar escrita en castellano. 
• Tendrá el siguiente formato: tamaño DIN A4, con los 

cuatro márgenes a 2,5 cm, con tipo de letra Times New 
Roman, un tamaño de 12 puntos, un interlineado de 1,5 y 
una extensión no inferior a los 250.000 caracteres con 
espacios, ni superior a 500.000 caracteres con espacios. 

• No irá firmada por el autor o autora y estará exenta de 
cualquier signo, marca o dato que le identifique.  

• En la portada se incluirá el título de la obra presentada. 
 

3.- Criterios de valoración y evaluación de las obras. 
El Jurado, tendrá en cuenta los siguientes aspectos que, 
puntuará en base a sus conocimientos y experiencia técnicos y 
literarios: 
• Originalidad e innovación en el estilo del autor y en la 

estructura de su obra. 
• Dominio del lenguaje y buen empleo de la técnica 

narrativa. 
• Buen uso del ritmo del relato, con una correcta gestión 

entre tensión narrativa y momentos de reposo para el 
lector.  

• Domini del llenguatge i bon ús de la tècnica narrativa. 

 

• Bon ús del ritme del relat, amb una correcta gestió 
entre tensió narrativa i moments de repòs per al lector. 

 
Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i 
resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En 
cas d'empat, el membre del jurat de més edat ostentarà el 
vot de qualitat. 
 

MODALITAT DE NARRATIVA EN CASTELLÀ 

1.- Consignació pressupostària i quantia. 

Premi València 

Tindrà una dotació econòmica de 13.000 euros, amb càrrec 
a l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

Premi València Nova 

Tindrà una dotació econòmica de 7.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

2.- Format de l’obra. 

L'obra presentada haurà de tindre les següents 
característiques: 

• Haurà d'estar escrita en castellà. 
• Tindrà el format següent: grandària DIN A4, amb els 

quatre marges a 2,5 cm, amb tipus de lletra Times New 
Roman, una grandària de 12 punts, un interlineat d’1,5, i  
una extensió no inferior als 250.000 caràcters amb 
espais, ni superior a 500.000 caràcters amb espais. 

• No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta de 
qualsevol signe, marca o dada que l’identifique. 

• En la portada s'inclourà el títol de l'obra presentada. 

3.- Criteris de valoració i avaluació de les obres. 
El Jurat, tindrà en compte els següents aspectes que 
puntuarà sobre la base dels seus coneixements i experiència 
tècnics i literaris: 

• Originalitat i innovació en l'estil de l'autor i en 
l'estructura de la seua obra. 

• Domini del llenguatge i bon ús de la tècnica narrativa. 

• Bon ús del ritme del relat, amb una correcta gestió 
entre tensió narrativa i moments de repòs per al lector. 



 

 

Cada uno de estos criterios se valorará del 1 al 5, resultando 
ganadora la obra que mayor puntuación obtenga. En caso de 
empate, el miembro del jurado de más edad ostentará el voto 
de calidad. 

MODALIDAD DE POESÍA EN VALENCIANO 

1.- Consignación presupuestaria y cuantía. 

Premio València 

Tendrá una dotación económica de 9.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autorl. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

Premio València Nova 

Tendrá una dotación económica de 5.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

2.- Formato de la obra. 

La obra presentada deberá tener las siguientes características: 
 

• Deberá estar escrita en valenciano. 
• Tendrá el siguiente formato: tamaño DIN A4, con tipo de 

letra Times New Roman, un tamaño de 12 puntos, un 
interlineado de 1,5 y una extensión entre 700 y 1.200 
versos o líneas. 

• No irá firmada por el autor o autora y estará exenta de 
cualquier signo, marca o dato que le identifique.  

• En la portada se incluirá el título de la obra presentada. 
 

3.- Criterios de valoración y evaluación de las obras. 

El Jurado, tendrá en cuenta los siguientes aspectos que, 
puntuará en base a sus conocimientos y experiencia técnicos y 
literarios: 
• La calidad formal de las composiciones: el estilo, la riqueza 

verbal, la plasticidad y sensualidad de las imágenes, la 
sonoridad de las palabras, etc. 

• La adecuación de la forma utilizada al contenido del que 
se trata de expresar o a la intencionalidad del poeta. 

• La profundidad y acierto de las reflexiones éticas o la 
capacidad de transmitir la belleza poética a través de las 
palabras. 

Cada uno de estos criterios se valorará del 1 al 5, resultando 
ganadora la obra que mayor puntuación obtenga. En caso de 
empate, el miembro del jurado de más edad ostentará el voto 
de calidad. 

Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i 
resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En 
cas d'empat, el membre del jurat de més edat ostentarà el 
vot de qualitat. 

MODALITAT DE POESIA EN VALENCIÀ 

1.- Consignació pressupostària i quantia. 

Premi València 

Tindrà una dotació econòmica de 9.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

Premi València Nova 

Tindrà una dotació econòmica de 5.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

2.- Format de l’obra. 

L'obra presentada haurà de tindre les següents 
característiques: 

• Haurà d'estar escrita en valencià. 
• Tindrà el format següent: grandària DIN A4, amb tipus 

de lletra Times New Roman, una grandària de 12 punts, 
un interlineat d’1,5 i una extensió entre 700 i 1.200 
versos o línies. 

• No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta 
de qualsevol signe, marca o dada que l’identifique 

• En la portada s'inclourà el títol de l'obra presentada. 

3.- Criteri de valoració i avaluació de les obres. 

El Jurat, tindrà en compte els següents aspectes que 
puntuarà sobre la base dels seus coneixements i experiència 
tècnics i literaris: 

• La qualitat formal de les composicions: l’estil, la 
riquesa verbal, la plasticitat i sensualitat de les imatges, 
la sonoritat de les paraules, etc. 

• L’adequació de la forma utilitzada al contingut del que 
es tracta d’expressar o a la intencionalitat del poeta. 

• La profunditat i encert de les reflexions ètiques o la 
capacitat de transmetre la bellesa poètica a través de 
les paraules. 

Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i 
resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En 
cas d'empat, el membre del jurat de més edat ostentarà el 
vot de qualitat. 



 

 

MODALIDAD DE POESÍA EN CASTELLANO 

1.- Consignación presupuestaria y cuantía. 

Premio València 

Tendrá una dotación económica de 9.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

Premio València Nova 

Tendrá una dotación económica de 5.000 euros, con cargo a la 
aplicación 330 33402 48100 del presupuesto de gastos de 
2023. Esta cantidad no será considerada en ningún caso como 
adelanto de derechos de autor. 

Este premio está sujeto a la retención correspondiente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (IRPF). 

2.- Formato de la obra. 

La obra presentada deberá tener las siguientes características: 
 
• Deberá estar escrita en castellano. 
• Tendrá el siguiente formato: tamaño DIN A4, con tipo de 

letra Times New Roman, un tamaño de 12 puntos, un 
interlineado de 1,5 y una extensión entre 700 y 1.200 
versos o líneas.  

• No irá firmada por el autor o autora y estará exenta de 
cualquier signo, marca o dato que le identifique.  

• En la portada se incluirá el título de la obra presentada. 
 

3.- Criterios de valoración y evaluación de las obras. 

El Jurado, tendrá en cuenta los siguientes aspectos que, 
puntuará en base a sus conocimientos y experiencia técnicos y 
literarios: 

• La calidad formal de las composiciones: el estilo, la 
riqueza verbal, la plasticidad y sensualidad de las 
imágenes, la sonoridad de las palabras, etc. 

• La adecuación de la forma utilizada al contenido del que 
se trata de expresar o a la intencionalidad del poeta. 

• La profundidad y acierto de las reflexiones éticas o la 
capacidad de transmitir la belleza poética a través de las 
palabras. 

Cada uno de estos criterios se valorará del 1 al 5, resultando 
ganadora la obra que mayor puntuación obtenga. En caso de 
empate el, miembro del jurado de más edad ostentará el voto 
de calidad. 

MODALITAT DE POESIA EN CASTELLÀ 

1.- Consignació pressupostària i quantia. 

Premi València 

Tindrà una dotació econòmica de 9.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

Premi València Nova 

Tindrà una dotació econòmica de 5.000 euros, amb càrrec a 
l'aplicació 330 33402 48100 del pressupost de despeses de 
2023. Aquesta quantitat no serà considerada en cap cas com 
a avançament de drets d’autor. 

Aquest premi està subjecte a la retenció corresponent de 
l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF). 

2.- Format de l’obra. 

L'obra presentada haurà de tindre les següents 
característiques: 

• Haurà d'estar escrita en castellà 

• Tindrà el format següent: grandària DIN A4, amb tipus 
de lletra Times New Roman, una grandària de 12 punts, 
un interlineat d’1,5, i una extensió entre 700 i 1.200 
versos o línies. 

• No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta 
de qualsevol signe, marca o dada que l’identifique. 

• En la portada s'inclourà el títol de l'obra presentada. 

3.- Criteri de valoració i avaluació de les obres. 

El Jurat, tindrà en compte els següents aspectes que 
puntuarà sobre la base dels seus coneixements i experiència 
tècnics i literaris: 

• La qualitat formal de les composicions: l’estil, la 
riquesa verbal, la plasticitat i sensualitat de les imatges, 
la sonoritat de les paraules, etc. 

• L’adequació de la forma utilitzada al contingut del que 
es tracta d’expressar o a la intencionalitat del poeta. 

• La profunditat i encert de les reflexions ètiques o la 
capacitat de transmetre la bellesa poètica a través de 
les paraules. 

Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i 
resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En 
cas d'empat el, membre del jurat de més edat ostentarà el 
vot de qualitat. 

 


