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BASES DEL PREMI LITERARI INTERNACIONAL ST. PAUL’S 
 
El col·legi St. Paul's School de Barcelona (Espanya) convoca la vint-i-unena edició del Premi Literari 

Internacional St. Paul's, obert a participants d’arreu del món, en llengües catalana, castellana i anglesa. La 
presentació de les obres i la participació en aquesta convocatòria pressuposen l'acceptació íntegra d'aquestes 
bases: 

 
1.-  El Premi Literari Internacional St. Paul's es concedirà en tres categories, per a cadascuna de les llengües. 

1a Categoria: Nascuts entre l’01/01/2009 i el 31/12/2010 
2a Categoria: Nascuts entre l’01/01/2006 i el 31/12/2008 
3a Categoria: Nascuts entre l’01/01/2003 i el 31/12/2005 
 

Gènere literari en què hauran de concursar totes les categories: conte. Tema lliure. 
 

2.-  Els treballs hauran de ser originals, inèdits i individuals, amb una extensió màxima de 1.000 paraules. 

3.-  Els treballs s’hauran de lliurar a través de la web de St. Paul’s School - http://www.stpauls.es/ca/premi-
literari/  

4.-  La data  límit per a la recepció dels treballs és el 8 de gener de 2021. 

5.-  S’estableix un màxim de participació de 200 contes per categoria i llengua. Els treballs es registraran per 
rigorós ordre de recepció. 

6.-  El jurat estarà format per tres membres, tots ells destacades personalitats en el camp de les lletres, el 
periodisme i la docència. 

7.-  El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en un acte celebrat a les dependències de St. Paul's 
School, el dia 22 d’abril de 2021. En tot cas St. Paul's School es reserva el dret de modificar aquesta data 
segons la seva conveniència. 

8.-  S'atorgaran 9 premis de 400 € cadascun, per a cada una de les llengües i categories respectivament. 

9.-  Cas que l’autor/a sigui menor d’edat en el moment de rebre l’import del premi, aquest serà ingressat en un 
compte corrent al seu nom, comprometent-se els representants legals del premiat, en el seu cas, a destinar 
l’import íntegre del premi per al desenvolupament, formació i educació d’aquest, no podent aplicar-lo a 
finalitats diferents a les anteriorment esmentades. 

10.-  Els treballs no premiats seran destruïts i no es contactarà amb els autors. 

11.-  L'organització es reserva el dret de fer una selecció dels millors treballs i publicar-los. Cedint els autors el dret 
exclusiu d’explotació de les obres en totes les seves modalitats, per a tot el món i pel termini màxim de durada 
establerta per la legislació vigent. 

12.-  Els participants i, en el cas de menors d’edat, els pares o representants legals del menor, pel sol fet de 
participar, accepten íntegrament les presents Bases i, per tant, autoritzen a St. Paul’s School a la publicació 
del seu nom i imatge a la pàgina web, així com en qualsevol publicitat, promoció o publicació, sempre referent 
al concurs literari, sense reemborsament de cap tipus. 

13.-  FUNDACIÓ PRIVADA ST. PAUL’S, per a la gestió del Premi Literari, es compromet a complir amb les 
disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal 
de protecció de dades vigent. FUNDACIÓ PRIVADA ST. PAUL’S s’obliga a mantenir la més estricta reserva i 
confidencialitat sobre tota la informació a la que tingui accés amb motiu del Premi Literari, comprometent-
se a emprar aquesta informació únicament per al desenvolupament del Premi. 

14.-  Qualsevol contingència no prevista la resoldrà el Comitè Organitzador. 
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