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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
PREMI CIUTAT DE PALMA LLORENÇ 
MOYÀ DE TEATRE 2016

En commemoració del centenari del naixement 
de Llorenç Moyà

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 
convocatòria del Premi Ciutat de Palma Llorenç 
Moyà de Teatre en llengua catalana amb la voluntat 
de donar suport i estimular la creació teatral, com 
també de reconèixer la tasca dels dramaturgs.

2. Règim jurídic

Per a tot el que no preveuen aquestes bases regu-
ladores és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de subvencions; l’Ordenança munici-
pal de subvencions de l’Ajuntament de Palma; el Re-
ial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, general de subven-
cions; la Llei 30/1992, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesu-
res per a la modernització del govern local; el Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears; la Llei 23/2006, 
de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, i les Ba-
ses d’execució del Pressupost municipal i la resta de 
normativa que hi sigui d’aplicació.

3. Premi

1. El Premi es regeix pels principis de publicitat 
i concurrència competitiva, és obert a qualse-
vol persona que hi vulgui participar i està dotat 
amb 8.000 euros. 

2. El Premi i la seva dotació són indivisibles.

3. Durant els dotze mesos següents des de la con-
cessió del Premi els premiats cediran els drets 
de publicació i/o producció de l’espectacle a 
l’Ajuntament de Palma i conservaran la propie-
tat intel·lectual de la seva obra. Així mateix, per 
a facilitar l’edició i la distribució de l’obra i/o la 
producció del muntatge l’Ajuntament podrà ce-
dir els drets adquirits per a l’edició i/o producció 
escènica del text d’acord amb la legalitat vigent.

4. En qualsevol cas, l’autor es compromet a fer 
constar de manera expressa que el text ha estat 

“guanyador del Premi Ciutat de Palma 2016” en 
l’edició de l’obra o en el seu muntatge (sigui per 
a teatre, televisió o cinema).

4. Participació

1. Les obres que hi concursin han de ser originals 
i inèdites, de temàtica lliure i escrites en català. 
La presentació d’una obra implica que l’autor 
no en té compromesos els drets d’edició ni de 
producció i que no ha estat guardonada amb 
anterioritat.

2. En haver presentat l’obra l’autor no la pot retirar 
per a fer-hi correccions, ampliar-ne el text o re-
nunciar al Premi.

5. Consignació pressupostària

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic 
que es deriven de la concessió del premi d’aquesta 
convocatòria es reserva la quantitat total de 8.000 
euros, amb càrrec a la partida 03.33420.48000 del 
Pressupost de despeses de 2017.

6. Format 

Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, 
s’han de presentar per triplicat, enquadernats o gra-
pats, impresos en fulls de mida DIN A4, a doble espai i 
per una cara o per les dues, amb tipus de lletra Times 
New Roman de 12 punts i una extensió d’entre 40 i 
100 pàgines escrites. També se n’ha de presentar una 
còpia en suport informàtic (CD), en format PDF. 

7. Tramesa de les obres

Les obres s’han d’enviar en sobre tancat a l’Ajuntament 
de Palma, Negociat de Música i Arts Escèniques, al 
carrer de l’Almudaina, 7A, 07001 Palma; amb la indi-
cació Premi Ciutat de Palma de Teatre 2016.

En cap cas es poden enviar les obres per correu elec-
trònic o per qualsevol altre mitjà que no sigui l’imprès.

A la portada de l’obra també s’hi han d’indicar el 
nom i els llinatges, el NIF, l’adreça postal i l’elec-
trònica, i el telèfon de l’autor. Alternativament, qui 
vulgui conservar l’anonimat a la portada de l’obra 
hi ha de fer constar només el nom del Premi, el títol 
de l’obra i un lema o pseudònim, i l’ha de presen-
tar en un sobre tancat, a l’exterior del qual han de 
constar el mateix nom del premi, el títol de l’obra i 
el lema o el pseudònim, i a l’interior, les següents 
dades de l’autor: nom i llinatges, NIF, adreça postal 
i electrònica, i telèfon.

El termini d’admissió de les obres serà de l’1 al 30 
de setembre de 2016. 



S’admetran els originals que arribin per correu si 
la seva data d’expedició no és posterior al 30 de 
setembre de 2016.

Els exemplars no guardonats no es retornaran i se-
ran destruïts.

8. Jurat

El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

En funció del nombre d�obres presentades podrà 
fer-se’n una preselecció.

El jurat estarà format per un màxim de 5 membres 
(persones de reconegut prestigi vinculades al món 
de l’art dramàtic), serà nomenat pel batle i la seva 
composició es farà pública abans que acabi el ter-
mini de presentació de les obres.

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valo-
rarà la qualitat literària de les obres, l’estructura in-
terna i externa del text, les acotacions, la coherència 
espai-temps, el conflicte, la creació de personatges 
i els diàlegs, com també el caràcter innovador de 
l’obra i la viabilitat d’un possible muntatge per a es-
cena del text.

El jurat haurà de resoldre motivadament la con-
cessió dels premis o la seva consideració que 
s’han de declarar deserts. El seu veredicte serà 
inapel·lable.

9. Entrega dels Premis Ciutat de Palma

Els Premis s’entregaran durant les Festes de Sant 
Sebastià de 2017.

Les persones guardonades es comprometen a ser 
presents a l’acte d’entrega dels Premis. L’Ajunta-
ment de Palma no es farà càrrec de les despeses 
per a assistir-hi. 

10. Normativa fiscal

Els Premis estan subjectes a la normativa fiscal 
vigent.

Abans de la proposta definitiva d’adjudicació dels 
Premis els guanyadors hauran de presentar: 

a. certificat emès per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social que acrediti que estan 
al corrent pel que fa a les seves obligacions 
amb la Seguretat Social

b. certificat de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària que acrediti que estan al corrent 
pel que fa a les seves obligacions tributàries

c. declaració responsable de no estar afectats 
per cap de les prohibicions establertes a l’ar-
ticle 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de subvencions de la CAIB

d. Si no tenen residència fiscal a Espanya, cer-
tificat expedit per l’autoritat fiscal competent 
del país de què es tracti, acreditatiu de la re-
sidència fiscal 

11. Instrucció i resolució

La instrucció del procediment correspon al Servei 
de Cultura de la Regidoria Delegada de Cultura, Pa-
trimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística.

L’instructor a la vista de la decisió del jurat  formu-
larà proposta de resolució que elevarà a la Junta de 
Govern de Palma.

Es prescindeix del tràmit d’audiència, conforme a 
l’article 84.4 de la Llei 30/1993, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

El termini màxim per a resoldre i notificar la reso-
lució no pot excedir de quatre mesos a partir del 
termini màxim de presentació de les obres.

La resolució es notificarà al premiat/s, de conformi-
tat amb el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 
30/1992, LRJAP-PAC.

12. Acceptació i interpretació de les Bases

Prendre part al Premi Ciutat de Palma de Teatre su-
posa acceptar aquestes Bases. 

Incomplir de les obligacions que imposen les Bases 
pot ser motiu de revocació dels beneficis de la con-
vocatòria.

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases 
i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb 
la seva finalitat. 

Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el 
desenvolupament d’aquesta convocatòria serà re-
solt per l’organització d’aquests Premis.
 
Per a consultes us podeu dirigir al Negociat de 
Música i Arts Escèniques (tel. 971720135; a/e: 
musicaiartsesceniques@palma.cat).



Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Palma, 
carrer de l’Almudaina, 7A, 3r, 07001 Palma - tel. 971 723083, a/e: negcultura@palma.es


