
Premi Literari 
“la Caixa” / Plataforma

Literatura juvenil escrita 
per joves autors

5ª edició

Els joves 
compten

DRETS D’OPCIÓ PREFERENT

Plataforma Editorial es reserva un dret d’opció preferent per publi-
car qualsevol obra presentada en el concurs que, no havent estat 
guardonada, sigui considerada del seu interès, prèvia subscripció 
del corresponent contracte amb el seu autor. Plataforma Editorial 
disposa d’un termini de 90 dies per comunicar a l’autor la seva 
voluntat d’adquirir els drets de l’obra.

ORIGINALS

Plataforma Editorial no es compromet a mantenir correspon-
dència amb els candidats al premi. Els originals no premiats se-
ran eliminats durant els quatre mesos següents a l’entrega del 
premi, sense que existeixi la possibilitat que els seus autors els 
recuperin. La participació en el Premi Literari “la Caixa” / Pla-
taforma implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes 
bases.

INFORMACIÓ

Plataforma Editorial S.L.
C/ Muntaner, 269, entresòl 1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 494 79 99
Fax +34 93 419 23 14
neo@plataformaeditorial.com
www.plataformaneo.com/lacaixa
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PARTICIPANTS

Podran optar al Premi Literari “la Caixa” / Plataforma tots aquells 
joves, de qualsevol nacionalitat o procedència, que tinguin 
entre 14 i 30 anys durant el termini de lliurament de les obres, 
que finalitza el 15 de gener de 2017.

OBRES I PRESENTACIÓ

Les obres han d’ajustar-se al gènere de la novel·la juvenil i 
han d’estar escrites en castellà o català. Han de ser inèdites i no 
poden haver estat premiades en cap altre certamen, ni poden es-
tar pendents del veredicte d’un altre jurat.

L’extensió de les obres serà d’un mínim de 80 pàgines i d’un mà-
xim de 400 pàgines, mida DIN A4, mecanografiades a doble es-
pai amb tipografia Times New Roman cos 12.

Els participants hauran d’enviar la seva obra en format Word o 
processador de textos equivalent a la següent direcció de correu 
electrònic: premioneo@plataformaeditorial.com

A l’assumpte del missatge s’indicarà: 
«Pel Premi Literari “la Caixa” / Plataforma».

Els originals hauran d’anar signats amb pseudònim.

En el mateix correu electrònic, s’adjuntarà un altre document 
en format Word amb la següent informació:

•  Títol de l’obra i pseudònim escollit.
•  Nom, cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic, data i 

any de naixement, de l’autor o dels autors en cas que l’obra 
sigui col·lectiva.

•  Declaració manifestant de forma expressa que l’obra pre-
sentada és original i inèdita, que no ha estat premiada en 
certàmens anteriors i que no existeix cap compromís amb 
altres editorials que impedeixi la cessió en exclusiva dels 
drets d’explotació de l’obra a favor de Plataforma Editorial.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini d’admissió d’originals es tancarà el dia 15 de ge-
ner de 2017. No s’acceptaran aquelles obres que arribin amb data 
posterior al final del termini.

JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per l’escriptor Francesc Miralles, el director de 
Plataforma Editorial, Jordi Nadal, i l’editora de Plataforma Neo, Mi-
riam Malagrida. Plataforma Editorial pot nomenar altres membres 
com a jurat si ho creu oportú. El veredicte serà inapel·lable i es 
farà públic durant el 2017 en una data per determinar.

PREMI

Plataforma Editorial estableix un premi, dotat amb 3.000 euros. 
La concessió del premi comporta l’edició, publicació i explotació 
per part de Plataforma Editorial de l’obra premiada, així com el dret 
a la distribució i comercialització a tot el món. L’obra premiada es 
publicarà en català i castellà durant el 2017, al segell juvenil Plata-
forma Neo, i el nombre mínim d’exemplars publicats en paper serà 
de 3.000.

L’import del premi s’abonarà en concepte de bestreta a compte de 
la participació proporcional en els ingressos d’explotació de l’obra 
(royalties) que s’estipulin en el contracte d’edició que l’autor pre-
miat es compromet a subscriure amb Plataforma Editorial, i això de 
conformitat amb els termes exposats a les presents bases, així com 
en la vigent llei espanyola de Propietat Intel·lectual i per les altres 
normes i disposicions que fossin d’aplicació i interpretació de les 
presents bases. L’acceptació del premi per part del guanyador impli-
ca l’autorització a Plataforma Editorial per a la utilització publicitària 
del seu nom i imatge en relació amb el premi.

Bases
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