XXI CONCURS LITERARI “Roc Boronat” en llengua catalana
Es convoca el XXI Concurs Literari en Llengua Catalana “Roc Boronat”,
d’acord amb les Bases que es detallen a continuació:

BASES DEL XXI CONCURS
LITERARI EN LLENGUA CATALANA ROC BORONAT
1. Hi podran participar escriptors de qualsevol país, sempre que presentin
els treballs en llengua catalana i s’ajustin als límits d’edat i altres criteris
que defineixen els grups següents:
Grup A. Exclusiu per a persones cegues o amb discapacitat visual greu,
a partir de setze anys.
Per tal que una persona sigui considerada discapacitada visual greu, ha
de complir en ambdós ulls, com a mínim, una de les condicions
següents:
a) Tenir una agudesa visual igual o inferior a 0,1, obtinguda amb la
correcció òptica més alta possible.
b) Disposar d’un camp visual disminuït a 10 graus o menys.
Grup B. Obert a totes les persones (incloses aquelles amb ceguesa o
discapacitat visual greu) a partir de divuit anys.
2. Grup A (modalitat única)
 Modalitat de prosa. Podran ser narracions, assajos o contes, amb
una extensió màxima de:
a) 10 fulls impresos en format DIN-A4, a doble espai, per una sola
cara, o bé
a) 30 fulls en braille, cadascun amb un màxim de 29 línies de 38
caràcters.
Els originals en prosa que opten al grup A podran presentar-se tant en
format digital (preferentment en PDF accessible, gravat en un CD o
dispositiu USB, enviat per correu postal o adjuntant el fitxer a un correu
electrònic), com impresos (una còpia en caràcters visuals o en braille).
Grup B (modalitat única)
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 Modalitat de prosa. Podrà ser una novel·la curta o un conjunt de
relats, de temàtica lliure, amb els límits d’extensió següents:
a) Un mínim de 100 pàgines i un màxim de 150 pàgines en format
DIN-A4, a doble espai, per una sola cara i amb un cos de lletra
Arial de 12 punts màxim, o
b) Un mínim de 300 fulls en braille i un màxim de 450, cadascun amb
un màxim de 29 línies de 38 caràcters.
Els originals que opten al grup B hauran de presentar-se en format digital
(preferentment en PDF accessible, gravat en un CD o dispositiu USB
enviat per correu postal o adjuntat el fitxer a un correu electrònic), tret del
cas de persones amb ceguesa o deficiència visual greu, que, si ho volen,
podran presentar el treball imprès en braille i enviar-ne una única còpia
per correu postal.
3. S’estableixen els següents premis indivisibles per cada modalitat:
 Premi grup A (modalitat única de prosa): 900 euros i escultura
amb placa gravada.
 Premi grup B (modalitat única de prosa): 6.000 euros, escultura
amb placa gravada i publicació de l’original pel segell Amsterdam, de
l’editorial Som Ara Llibres.
4. Els textos hauran de ser originals i inèdits en la seva totalitat, no
publicats, no premiats en altres concursos, de temàtica, estil i tractament
lliures, i hauran d’haver estat conclosos abans de la data de publicació
d’aquesta convocatòria (17 de juliol de 2018), circumstància que haurà
de ser acreditada mitjançant declaració jurada dels participants.
Es consideren no premiats els textos que, tot i haver estat guardonats
parcialment o en la seva totalitat amb un premi en un altre concurs,
aquest hagi estat rebutjat pel seu autor i comunicat de manera fefaent a
l’entitat organitzadora. En aquest cas, quan es presenti l’obra al Concurs
Literari Roc Boronat, haurà de posar de manifest aquesta circumstància i
acreditar de manera fefaent que va renunciar al premi de l’altre concurs.
5. En la primera pàgina de tots els treballs presentats, hi haurà de constar
el títol de l’obra i el pseudònim. Totes les pàgines hauran d’anar
numerades i, si es presenten en format imprès, aniran, a més, grapades
o enquadernades.
6. Tots els treballs, amb independència de la manera que s’hagi triat a
l’hora d’enviar-los, aniran acompanyats d’un sobre tancat (enviat per
correu postal), a la cara externa del qual figurarà el mateix pseudònim, el
títol del treball presentat i el grup al qual pertany.
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A l’interior del sobre, tots els concursants hi hauran d’incloure un escrit
signat en què constin les dades següents:








nom complet;
número de DNI, NIE o passaport;
edat;
domicili complet;
número de telèfon;
número de fax (opcional), i
adreça de correu electrònic (opcional).

Així com els documents següents:






fotocòpia del document d’identificació utilitzat (DNI, NIE o
passaport);
un currículum literari breu;
manifestació expressa del caràcter original i inèdit de l’obra que
es presenta;
declaració jurada, tal com es descriu al punt 4, i
annex de prestació del consentiment per al tractament de les
dades personals del participant.

A més:


les persones amb ceguesa o deficiència visual greu hauran
d’adjuntar a la documentació anterior una fotocòpia del carnet
d’afiliat a l’ONCE o una fotocòpia compulsada del document que
acrediti el compliment d’aquest requisit (l’ONCE es reserva el dret
de comprovar la concurrència de la condició de persona amb
ceguesa o deficiència visual greu del concursant), i



els escriptors menors d’edat que opten al grup A hauran
d’adjuntar a la documentació anterior un escrit signat pel pare, la
mare o el tutor legal, en el qual se l’autoritzi explícitament a
participar en aquest concurs d’acord amb aquestes bases.

7. La falsedat de qualsevol dada aportada en la documentació relacionada
anteriorment determinarà l’eliminació del concursant.
8. Els treballs hauran d’enviar-se abans del 30 de novembre de 2018:
a) per correu electrònic: rocboronat@once.es
b) per correu postal:
Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya
Gabinet de Comunicació
c/ Sepúlveda, 1, 6a planta
08015 Barcelona
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I fer constar a l’enviament Concurs Literari Roc Boronat, així com el
grup en el qual es participa.
Si bé els originals es poden trametre a través del correu electrònic, es
recorda l’obligatorietat d’enviar per correu postal el sobre al qual es
refereix el primer paràgraf del punt 6.
9. Els participants no podran presentar més de dos originals diferents per
modalitat, i els guanyadors no podran concursar en el mateix grup en el
qual van ser premiats fins que no hagin transcorregut dues
convocatòries des d’aquella en què van ser guardonats.
10. Si abans, simultàniament o amb posterioritat a la presentació al Concurs
Literari Roc Boronat, l’autor hagués presentat l’obra a un altre concurs, la
decisió del qual encara no conegués, en el cas d’obtenir un premi en
aquell altre concurs abans que es faci pública la decisió en aquest, haurà
de notificar-ho urgentment a l’ONCE mitjançant un escrit signat, per tal
de retirar el treball. Aquesta comunicació pot avançar-se per telèfon o
correu electrònic, tret que notifiqui a l’ONCE que ha renunciat al premi tal
com es disposa al punt 4. En tot cas, qualsevol obra presentada en
aquest concurs que hagi resultat premiada prèviament en un altre
quedarà automàticament desqualificada, i, en cas que hagi resultat ja
premiada, l’ONCE podrà retirar el premi.
11. El jurat, la composició del qual es farà pública, estarà integrat per
personalitats de les lletres i de la cultura, i presidit per l’ONCE. Tindrà
autoritat per resoldre els dubtes que es puguin derivar de la interpretació
de les bases i per concedir accèssit si la qualitat específica d’algun dels
treballs presentats ho requerís, i en proposaria el nombre i la dotació
econòmica.
12. El jurat donarà a conèixer la seva decisió inapel·lable durant el primer
trimestre del 2019, i podrà declarar desert qualsevol d’aquests premis.
El lliurament tindrà lloc en una ciutat de Catalunya. La data es
comunicarà oportunament.
13. No es facilitarà cap tipus d’informació sobre la classificació dels treballs o
el desenvolupament del concurs.
14. Els premis estaran subjectes a les normes fiscals que els siguin
aplicables.
15. L’ONCE no explotarà les obres que resultin premiades en aquesta
convocatòria. Els treballs premiats són propietat dels seus autors o
autores, si bé l’ONCE els podrà transcriure al sistema braille o fer una
gravació sonora de les obres premiades no publicades, per tal de donarles a conèixer entre els seus afiliats.
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L’obra premiada en el grup B serà editada i distribuïda d’acord amb els
autors pel segell Amsterdam, de l’editorial Som Ara Llibres. L’edició,
distribució i venda les farà la mateixa editorial, i els drets econòmics que
se’n derivin seran percebuts exclusivament per l’autor, en les condicions
que l’editorial i l’autor pactin en el contracte d’edició corresponent.
16. Els originals no seran retornats i seran destruïts.
17. El fet de participar en aquesta convocatòria implica l’acceptació de la
totalitat d’aquestes bases, sobre les quals no hi haurà aclariments que
impliquin correspondència particular entre el jurat i els participants.
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CONSENTIMENT EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades), l’informem dels aspectes següents:
o Les dades de caràcter personal que se sol·liciten a través de la participació en la
convocatòria d’aquests premis seran incloses, únicament en cas que estigui
premiat el treball al qual acompanyen, en un fitxer automatitzat titularitat de l’ONCE,
que té el seu domicili, a aquests efectes, a la seva direcció general, al carrer del
Prado, 24, 28014 Madrid.
o El tractament que l’ONCE farà de les seves dades és necessari per validar els
requisits precisos per a la participació en la convocatòria d’aquests premis i tramitar
els premis concedits pel jurat.
o Si no presta el seu consentiment per al tractament de les dades, l’ONCE no podrà
dur a terme la tramitació del lliurament del premi concedit, per la qual cosa es
considerarà que hi renuncia voluntàriament.
o L’ONCE té nomenada delegada de protecció de dades, amb correu electrònic
dpdatos@once.es i domicili postal a aquests efectes al carrer del Prado, 24, 28014
Madrid.
o La base jurídica del tractament de dades es troba en el consentiment exprés i
informat del titular de les dades.
o La seva participació en la convocatòria d’aquests premis comporta que les seves
dades puguin ser comunicades a les persones externes a l’ONCE que formen part
del jurat, en cas de ser premiat el seu treball.
o Les dades seran conservades durant el temps que duri la tramitació i el
desenvolupament de la convocatòria, així com la resolució de les possibles
sol·licituds i reclamacions que puguin ser presentades.
o En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació,
supressió, limitació o oposició al tractament i a la portabilitat de les dades, així com
a revocar el seu consentiment al tractament de les seves dades. Aquests drets
podran ser exercits mitjançat sol·licitud per escrit a l’ONCE a l’adreça postal del
carrer del Prado, 24, 28014 Madrid, o al correu electrònic dpdatos@once.es. La
revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el seu
consentiment inicial.
La persona participant o, en el seu nom, el seu representant legal, té el dret, en cas que
així ho consideri, a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
La persona participant manifesta el següent:
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Declaro haver estat informat de manera expressa sobre tots els punts que
apareixen relacionats en el document informatiu sobre protecció de dades, i que
puc retirar el meu consentiment per al tractament de les meves dades en qualsevol
moment.
Atorgo el meu consentiment inequívoc, lliure i específic per tal que, en cas que
estigui premiat el treball presentat, les dades sol·licitades per la participació en la
convocatòria d’aquests premis puguin ser incloses en un fitxer titularitat de l’ONCE i
tractades amb l’objectiu que pugui ser validada la meva participació i tramitada la
concessió del premi corresponent.
Dono el meu consentiment exprés per tal que les meves dades personals (inclosa,
en el seu cas, la meva condició de persona amb discapacitat visual greu) puguin
ser comunicades a les persones externes a l’ONCE que puguin formar part del
jurat, en cas d’haver estat premiat el meu treball.
En el cas que hagi estat premiat el treball presentat, concedeixo el meu
consentiment exprés per tal que les dades d’identitat i premi o premis percebuts
puguin ser objecte de difusió pública.

A ...................., a ........ de.............................. de 20.....

Signatura de l’autor/a o el seu/la seva representant legal, en cas que sigui menor
d’edat
DNI
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