
III Premis Lletraferit
Bases 2020

Llibres de la Drassana SL · Uvepe Plaza SL

1. Llibres de la Drassana SL i Uvepe Plaza SL convoquen la tercera edició dels Premis Lletraferit, de caràcter 
anual, amb el Premi Lletraferit de Novel·la, de temàtica lliure, i el Premi Diafebus de Novel·la Juvenil, que 
haurà d’estar adreçat a un públic juvenil.
2. L’inicial termini d’entrega dels originals del 15 de maig s’eixampla fins al 31 de Juliol de l’any 2020.
3. Els originals s’hauran d’enviar a Ediciones Uvepe Plaza SL (C/ Roger de Lauria 19 - 2, 46001 València) 
amb les següent dades: nom de l’autor, cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic i una breu nota biogràfica. 
Es podran presentar també amb pseudònim, afegint les dades en sobre a banda, en l’exterior del qual ha de 
constar, de forma imprescindible, el nom de l’obra, el pseudònim i un correu electrònic.
4. Les obres s’han de presentar, per triplicat, amb font de lletra Times New Roman 12 i en folis impresos i 
enquadernats. Caldrà fer aplegar també una còpia digital de l’obra en Microsoft Word a info@drassana.net.
5. L’extensió dels originals que opten al Premi Lletraferit de Novel·la haurà de ser d’un mínim de 20.000 
paraules, i la dels que opten al Premi Diafebus de Novel·la Juvenil d’entre 15.000 i 40.000 paraules. 
6. Poden optar als III Premis Lletraferit els autors que presenten una novel·la original i inèdita en valencià. 
L’autor ha de comptar amb tots els drets d’explotació de l’obra.
7. El jurat serà designat de comú acord entre les entitats convocants, serà de número imparell i resoldrà tant 
sobre el Premi Lletraferit de Novel·la com sobre el Premi Diafebus de Novel·la Juvenil.
8. L’autor de l’obra guanyadora del Premi Lletraferit rebrà, a la signatura del contracte, la quantitat de 5.000 
euros com a avançament de drets d’autor, fixats en el 8 % del PVP del llibre; el 6% en cas d’edició de butxaca, 
i el 20% dels ingressos nets de l’editorial de l’edició digital, si n’hi haguera. Les liquidacions es faran sobre 
llibres venuts; sense comptar-ne els promocionals, estimats en un centenar.
9. L’autor de l’obra guanyadora del Premi Diafebus rebrà, a la signatura del contracte, la quantitat de 1.500 
euros com a avançament de drets d’autor, fixats en el 8 % del PVP del llibre; el 6% en cas d’edició de butxaca, 
i el 20% dels ingressos nets de l’editorial de l’edició digital. Les liquidacions es faran sobre llibres venuts; 
sense comptar-ne els promocionals, estimats en un centenar.
10. Els autors de les obres guanyadores, tant del Premi Lletraferit com del Diafebus, rebran també un trofeu 
commemoratiu. Les obres seran publicades, en el termini màxim d’un any, per l’editorial Drassana, amb els 
seus criteris editorials i lingüístics habituals.
11. Els autors de les obres guanyadores cedixen a Llibres de la Drassana SL el dret exclusiu d’explotació 
de les novel·les en qualsevol format i en totes les modalitats, per a tot el món. Drassana es reserva també, 
en exclusiva, els drets de traducció en qualsevol idioma, pels quals l’autor rebrà un 20% de les quantitats 
percebudes per l’editorial, en cas de venda dels drets a una altra editorial; o d’un 8% de drets d’autor, segons 
els criteris ja esmentats en les bases 8 i 9, en cas d’edició pròpia.
12. Drassana tindrà una opció preferent per a la publicació de les obres presentades i no premiades que 
seran, amb esta excepció, destruïdes. Llibres de la Drassana SL i Uvepe Plaza SL no responen de la pèrdua 
de cap original atribuïble a l’empresa de missatgeria, correus o a tercers.
13. Llibres de la Drassana SL i Uvepe Plaza SL acusaran recepció de les obres degudament presentades al 
concurs dins el termini indicat, per correu electrònic, però no es comprometen a mantindre cap comunicació 
amb els autors ni a facilitar-los informació sobre la classificació de les novel·les.
14. Els premis, que poden ser declarats deserts, s’entreguen habitualment en la Gala de Sant Joan, en juny. 
Enguany, per la crisi de la Covid-19, es celebrarà, si les circumstàncies ho permeten, en setembre de 2020.


