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5) Les obres aspirants al premi s'hauran de rebre abans del dia 20 d’octubre de 2016 a 
Editorial Planeta, SA, Avinguda Diagonal, 662-664 7B, 08034 de Barcelona . L'horari de 
recepció serà de dilluns a divendres, de 9h a 14h. El sobre haurà d’indicar “Per al Divuitè 
Premi de conte infantil il·lustrat Hospital Sant Joan de Déu”. Els autors rebran el rebut 
conforme l’obra s’ha lliurat. 
 

6) L'adjudicació del premi serà feta per un jurat format per Sabel Gabaldón, Lluís Guilera, Kim 
Amate, Lluís Farré i Marta Bueno. El jurat es reunirà de manera privada, amb antelació 
suficient i seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de 
vots a favor d'una obra determinada, que serà la guanyadora. L’Hospital Sant Joan de Déu 
no es fa responsable de les opinions manifestades pel jurat ni per cap dels seus membres, 
abans o després de l’adjudicació, en relació a qualsevol de les obres presentades.  
 

7) L'import total del premi serà de 6.000€ subjecte a les retencions pertinents, i es constitueix 
com a quantia del Premi i com avançament per la cessió dels drets d'autor i edició en 
exclusiva per a la seva publicació.  Només hi podrà haver una obra guanyadora; el jurat, 
però, podrà declarar el premi desert.  
 

8) El/s guanyador/s es comprometen a la signatura d’un contracte de cessió en exclusiva de 
drets d'edició de l'obra. 

 
9) Les dades personals dels participants quedaran incloses dins del fitxer PREMI CONTE 

IL.LUSTRAT INFANTIL, titularitat de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb l’única finalitat de 
gestió cultural. Els autors consenten expressament a la cessió de dades que L'Hospital Sant 
Joan de Déu faci  en compliment de la finalitat descrita: Per a exercir els drets reconeguts a 
la llei de Protecció de Dades (LOPD 15/1999) cal dirigir-se a la Gerència de l'Hospital; 
psanjose@sjdhospitalbarcelona.org 
 

10)  A partir de la concessió del Premi, Editorial Planeta, SA tindrà durant tres mesos dret 
d'opció preferent per a la subscripció de contractes d'edició de qualsevol de les obres 
presentades en qualsevol llengua de l’estat espanyol. 

 
11) L’Hospital Sant Joan de Déu farà una edició de l’obra premiada per distribuir-la gratuïtament 

amb finalitat benèfica. Una part d’aquesta edició es podrà posar a la venda a través dels 
mitjans de l’Hospital Sant Joan de Déu.  
 

12) Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors a partir dels quinze dies de la 
concessió del Premi i durant un mes. Passat aquest termini, l'Hospital Sant Joan de Déu i 
Editorial Planeta, SA, no es responsabilitzen de la conservació del originals no retirats.  

 
13) La proclamació del premi tindrà lloc el mes de desembre de 2016. El veredicte, inapel·lable, 

serà anunciat per un dels membres del jurat. L’Hospital Sant Joan de Déu es reserva la 
facultat d’organitzar un acte de presentació de l’obra guanyadora. El/s guanyador/s 
autoritza/en a l’ utilització del seu nom i imatge amb fins purament publicitaris i es 
compromet/en a participar personalment en la presentació i promoció de l’obra en aquells 
actes que l’Hospital Sant Joan de Déu consideri adequats.   

 
14) La presentació d'una obra pressuposa l'acceptació íntegra e incondicional d'aquestes bases 

i dels drets i obligacions que se'n deriven. 


