BASES DEL PREMI L’H CONFIDENCIAL 2021
premi de novel·la negra
A. Objecte i finalitats del premi L’H Confidencial 2021
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que ha apostat decididament per la
literatura de gènere amb la creació de la Biblioteca la Bòbila —biblioteca capdavantera
a Espanya en la formació i el manteniment d’un fons especial de gènere negre i
policíac—, i Roca Editorial, interessats ambdós en la promoció i la difusió de la lectura
de la novel·la negra, han acordat convocar la 15a. edició del Premi L’H Confidencial,
premi de novel·la negra.
L’import del premi serà de 12.000 €, dels quals es descomptaran els impostos
previstos per la legislació espanyola.
B. El termini de presentació de la sol·licitud
El termini d’admissió d’originals s’obrirà l’endemà de l’aprovació d’aquestes bases per
l’organisme competent de l’Ajuntament fins el diumenge 31 de gener de 2021, a les
23.59 h. L’organització del premi no es compromet a mantenir correspondència amb
les persones participants, ni a informar de la classificació de les obres o del
desenvolupament del concurs.
C. Condicions i requisits
Les obres que s’hi presentin hauran de tenir una extensió entre 200 i 300 pàgines,
format DIN A4, a doble espai, amb tipus de lletra Times New Roman de cos 12, en
format word i en format pdf i amb número de paginació.
Les sol·licituds per participar en aquest certament s’hauran de presentar a la seu
electrònica de l’Ajuntament a través d’un formulari normalitzat que inclourà la següent
informació:
 Títol de la novel·la, pseudònim, dades personals, adreça postal, adreça
electrònica i telèfon de contacte.
 Dades biogràfiques i altres obres publicades.
 Declaració jurada en la que manifesti que els drets de la novel·la són lliures
a tot el món.
S’haurà d’adjuntar l’obra inèdita signada amb pseudònim que haurà d’acomplir els
requeriments esmentats.
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud es poden trobar a la
web:
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detallTramit.aspx?1LlpZ2uzJpElcNhUCPRX5NLLPdNd9RVWyUnto3NyqazCiTmN
pW760VH3owqazBqazB
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D. Destinataris del premi
Hi podran participar tots els escriptors i totes les escriptores que ho desitgin, de
qualsevol nacionalitat o procedència, amb residència a Espanya, amb novel·les de
gènere negre o policíac escrites en llengua castellana o catalana, originals i inèdites,
que no tinguin compromesos els drets i que no hagin rebut cap premi anteriorment. Si
en rebessin algun abans del veredicte d’aquest premi, ho hauran de notificar i la
novel·la restarà exclosa del concurs. S’invalidaran les obres dels autors finats abans
del veredicte del premi.
Els autors i les autores seran els únics responsables de la inscripció de l’obra
presentada al premi en el Registre de la Propietat Intel·lectual i dels efectes de la no
inscripció davant de terceres persones. Si l’autor o l’autora pretén que l’obra es
divulgui amb el pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer
constar explícitament a la plica.
Només es podrà presentar una obra per autor.
El fet d’optar al premi implica que els autors participants accepten aquestes bases i les
obligacions que aquestes comporten, i la decisió del Jurat. Qualsevol incidència no
prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat un cop estigui constituït.
E. Composició del jurat encarregat de realitzar la proposta de la resolució de la
concessió
El jurat el presidirà el/la regidor/a que tingui atribuïdes les competències en matèria de
Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i en formaran part el/la cap de Biblioteques de
L’H; un representant de Roca Editorial; el/la director/a de la Biblioteca la Bòbila, dos
especialistes en novel·la negra i dos lectors del club de lectura de novel·la negra de la
Biblioteca la Bòbila. El jurat estarà assistit per un/a secretari/a, que tindrà qualificació
tècnica, amb veu i vot, que serà nomenat/da pel president/a del jurat. S’hi atorgarà un
premi únic i indivisible. La composició del jurat es farà pública el mateix dia del
veredicte del premi i la decisió serà inapel·lable.
F. Criteris de valoració
S’atorgarà el premi a la novel·la que, per unanimitat o, altrament, per majoria de vots
del jurat, es consideri que reuneix més mèrits i millor valoració per part del Jurat a
tenor de la seva qualitat i encaix amb l’objecte del premi que s’atorga. El premi podrà
declarar-se desert si el nivell dels originals presentats no assoleix l’exigit pel jurat.
G. Procediment de la concessió del premi
El jurat emetrà el seu veredicte dins el mes de maig de 2021, i es farà públic el
guanyador o la guanyadora. L’obra publicada es presentarà durant el quart trimestre
de 2021, en un acte públic que tindrà lloc a la Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet de
Llobregat.
La dotació econòmica del premi es lliurarà en concepte d’avançament pels drets
d’autor que pugui generar la cessió i l’explotació dels drets mundials en qualsevol
llengua i qualsevol format de l’obra guanyadora per Roca Editorial, i serà publicada per
aquesta mateixa editorial.
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Roca Editorial es reserva el dret de negociar amb els autors i les autores participants
no premiats la possible publicació de les seves obres en un termini de noranta dies a
partir de l’anunci públic del Jurat. Els originals presentats a concurs no premiats seran
eliminats transcorreguts noranta dies. L’organització quedarà exempta de qualsevol
responsabilitat sobre els esmentats originals.
H. Òrgan competent per a la concessió del premi
L’òrgan competent per la concessió del premi és la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
I. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres premis
El premi no és compatible amb altres premis atorgats anteriorment.
J.

Crèdit pressupostari a que s’atribueix la subvenció

La despesa de 12.000 Euros, corresponent a la dotació del premi per l’any 2021, que
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 08.3321.481.01.00 amb número de
document 200027373F, resta subjecte a l’autorització en el pressupost de l’exercici
corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l’art. 174 del RDL
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
K. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades
Personals, les dades seran incorporades al registre propietat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, amb la finalitat de gestionar la participació al concurs.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a responsable de les dades personals, garanteix la
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen.
No estan previstes cessions de dades. Les seves dades personals per a la realització
d’aquest tractament es conservaran fins a la finalització del premi.
Procedència de les dades personals: Directament de les persones interessades.
Categories de dades objecte de tractament: Noms i cognoms, DNI, telèfon, adreça de
correu electrònic.
www.bibliotequeslh.cat
www.rocalibros.com
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