
XVIII PREMI DE POESIA CÉSAR SIMÓN 
 
 
PARTICIPANTS  
 
Hi poden concórrer els autors i autores majors d'edat, siga quina siga la seua nacionalitat. Les obres 
han d'estar escrites en castellà. Cada autor ha de presentar un sol llibre de poemes.  Les persones 
premiades en edicions anteriors no poden presentar-se novament al premi.  
 
DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
El premi està dotat amb un premi dinerari de 2.500 € (menys retenció IRPF), i l'edició de 200 exemplars 
del poemari. 
 
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  
 
La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat de 
València), s’accedeix mitjançant: certificat digital, sistema cl@ve o nom d’usuari genèric de la 
Universitat de València (amb el nom d’usuari i la contrasenya de la Universitat de València). 
 
En el supòsit que no s’hi puga accedir pels procediments anteriors, s’hi podrà accedir amb el nom 
d’usuari de la SEU, per a la qual cosa caldrà sol·licitar l’accés, utilitzant un nom d’usuari, que haurà de 
ser un correu electrònic i una contrasenya. El sistema posarà a la disposició del sol·licitant un formulari 
que haurà d’emplenar i enviar a aquest. Uns minuts després el sol·licitant rebrà un correu en què se li 
demanarà que concloga el procés de donar-se d’alta, activant el compte que haja indicat. 
 
A l’hora d’omplir el formulari d'ENTREU, cal que tingueu en compte: 
 
A la pestanya GENERAL heu de seleccionar: 
 
 - Tipus d'unitat: serveis universitaris i serveis centrals 

 - Òrgan al qual us adreceu: Servei de Cultura Universitària 

 - Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat 

        “XVIII Premi de Poesia  César Simón” 

 
A la pestanya EXPOSICIONS I SOL·LICITUDS heu d'escriure: 
 
 - Fets i raons: Publicada convocatòria del XVIII Premi de Poesia César Simón. 

 - Sol·licita: Participar en la convocatòria. 

 
 
 
 
 
 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PERS2UNIT


La sol·licitud de participació ha d’estar acompanyada de la documentació següent: 
 

a) Un PDF que contindrà l'obra participant. El nom de l'arxiu ha de ser el títol o lema del poemari, 
que figurarà en la seua primera pàgina (exemple: Titolpoemari.pdf). No ha de portar cap mena 
de signatura o identificació. 
 

b) Fotocòpia del DNI, passaport o document oficial equivalent de la persona sol·licitant. 
 
Si la sol·licitud es presenta en paper, cal trametre-la a través dels registres regulats en l'article 16 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
s’ha d'efectuar de la manera següent: 
 

• Un sobre amb les dades del participant: nom i cognoms, títol o lema de l'obra, data de 
naixement, domicili, telèfon de contacte, una breu ressenya biogràfica, fotocòpia del DNI, 
passaport o document oficial equivalent i correu electrònic. 
 

• Un altre sobre amb l'obra impresa en quatre exemplars, juntament amb una còpia en suport 
digital amb la finalitat de ser utilitzada en el cas que resulte guanyador o finalista i es publique. 
 

• Tots dos sobres s'han d’introduir en un altre sobre, que s'ha de trametre a l’adreça següent: 
 

A l'atenció de: XVIII PREMI DE POESIA CÉSAR SIMÓN 
VICERECTORAT DE CULTURA I ESPORT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

SERVEI DE CULTURA UNIVERSITÀRIA 
C/ Universitat, 2 
46003 València 

 
CONSULTES 
 
Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria, cal adreçar-se a: 
 
cesarsim@uv.es 
 
 
 

mailto:cesarsim@uv.es

