
 

II PREMI D’ESTUDIS LOCALS DE PAIPORTA  

Amb l'objectiu de promoure i estimular la realització d'estudis sobre la realitat 
local en diferents àmbits i moments històrics, i publicar aquests treballs, 
l’Ajuntament de Paiporta convoca el II Premi d'Estudis Locals del municipi amb 
les següents:  

BASES  

Primera  

Es convoca un sol premi amb una dotació de 2.000 euros. El premi s’atorgarà 
al projecte d’investigació que el jurat considere que millor aprofundeix en el 
coneixement de Paiporta. Una vegada atorgat el premi, es disposarà del termini 
d'un any per a la realització de la investigació i el treball definitiu.  

Segona 

Pot optar a aquest premi, qualsevol projecte sobre aspectes històrics, 
econòmics, geogràfics, antropològics, sociològics, literaris, artístics, etc. referits 
al poble de Paiporta. 

Tercera 

Els projectes hauran de ser originals, inèdites i escrites en valencià normatiu.  

Quarta  

Els projectes poden ser individuals o realitzats en equip. Podran participar las 
persones físiques o jurídiques que no estiguen incurses en alguna de les 
causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiaries que 
estableix l’ article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Presentació de projectes 

Cinquena 

5.1.- El termini per a la presentació dels projectes finalitzarà el 13 de novembre. 

5.2.- Els projectes es presentaran a l’oficina UNICA de l'Ajuntament de Paiporta 
per registre d’entrada. 

5.3.- En el projecte ha de constar el títol, una explicació del treball que es 
pensa desenvolupar on es detallaran l’ època o període en què es data la 
investigació, els objectius que es volen assolir, el pla de treball, així com, la 
metodologia, les fonts i la bibliografia que es pensen utilitzar.  



 

5.4.- En un sobre tancat, es presentarà el projecte imprès en paper a doble 
espai per una sola cara i un altre exemplar en suport digital etiquetat amb el 
títol del projecte, en els dos casos sense cap dada que identifique l’autoria del 
projecte.  

5.5.- En l’interior d’un altre sobre tancat, es farà constar:  

- el títol del treball 

- el nom i cognoms de l’ autor/a o autors/es 

- l’adreça postal i l’electrònica i el número de telèfon  

- el currículum vitae de la persona o persones que realitzaran el treball 

5.6.- S’haurà d’incloure dins del sobre, la declaració responsable de no trobar-
se incurs en cap de les prohibicions previstes en l’ article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com acreditar estar al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ser deutor/a 
per resolució de procedència de reintegrament.  

5.7.- En la part exterior del sobre haurà de constar “II Premi d’Estudis Locals de 
Paiporta” i el títol del treball. 

5.8.- No s’acceptaran els treballs que no reunisquen les condicions anteriors.  

Sisena  

6.1.- L’ import del premi, 2.000 €, es lliurarà de la següent manera: 1.000 € en 
el moment de l’aprovació de la selecció del projecte per l’ òrgan competent 
municipal i els altres 1.000 € en el moment de la presentació, revisió i validació 
del treball definitiu, que haurà d’ajustar-se al projecte inicial.  

6.2.- En cas de no portar endavant el projecte seleccionat, si el treball no 
s’ajusta al projecte premiat o si no es presenta dins dels terminis la persona o 
persones es comprometen a tornar el 50% rebut i els serà retirat el premi. 

6.3.- El premi tindrà el tracte fiscal corresponent en el moment de la seua 
concessió inicial, tractant-se el primer pagament com un lliurament a compte.  

6.4.- Malgrat la realització d’un pagament a compte, no s’exigirà cap garantia al 
beneficiari/a a favor de l’Ajuntament. No obstant, la persona beneficiària 
quedarà subjecta, en tot cas, al règim legal de reintegrament de subvencions 
públiques en el supòsit que no es realitze correctament el treball i no s’adeqüe 
al projecte inicialment premiat.  

 

 



 

Setena  

7.1.- El projecte serà seleccionat per un jurat designat per Resolució de 
l’Alcaldia, que es farà públic en el moment de donar a conèixer el veredicte. 

7.2.- El jurat estarà composat per experts en diferents matèries i de manera 
paritària seguint així el principi d'igualtat. A més, podrà requerir l’assessorament 
d’especialistes en matèries concretes segons els treballs presentats.  

7.3.- La resolució del jurat s’elevarà a la Junta de Govern Local mitjançant 
proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana o persona delegada de 
l’àrea, que farà seua la decisió del jurat a estos efectes.  

7.4.- Una vegada aprovada per la Junta de Govern Local, la resolució es farà 
pública en la pàgina web de l’Ajuntament de Paiporta, en un temps màxim de 
tres mesos des de la finalització del termini de la presentació dels projectes.  

7.5.- El nomenament del jurat serà gratuït.  

Vuitena  

En la concessió del premi es tindrà en compte els següents criteris de 
valoració:  

1. Interès i originalitat del tema. 

2. Claredat en el plantejament dels objectius. 

3. Diversitat de les fonts utilitzades.  

4. Idoneïtat de la metodologia i les fonts proposades per a la consecució dels 
objectius del treball.  

5. Claredat en l’estructura del treball. 

6. La inclusió de documents inèdits. 

7. Idoneïtat de la bibliografia citada. 

8. Ús adequat de la llengua: correcció ortogràfica i gramatical. 

Novena  

9.1.- El jurat haurà d’adoptar el veredicte per majoria dels seus membres de 
dret, prèvia convocatòria en sessió conjunta.  

9.2.- Si el jurat creu que cap dels projectes presentats assoleix la qualitat 
mínima, el premi podrà no adjudicar-se i quedarà desert.  



 

 

Desena  

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació total de les bases, 
sense perjudici de la seua possible impugnació d’ acord amb el que preveu la 
legislació sobre procediment administratiu. El veredicte del jurat serà 
inapel·lable.  

Onzena  

11.1.- Els projectes no premiats podran ser retirats de la Biblioteca Pública 
Municipal de Paiporta des de l’endemà de fer-se públic el veredicte fins dos 
mesos després.  

11.2.- S’hauran de recollir personalment o per delegació escrita.  

Presentació del treball guanyador  

Dotzena  

El termini per a la realització del treball serà d’un any des del dia en què es faja 
pública la resolució del jurat atorgant el premi, sense possibilitat de pròrroga. 
Finalitzat aquest termini s’haurà de presentar el treball acabat. 

Tretzena  

13.1.- El treball acabat s’ haurà de presentar en format informàtic i en paper, 
amb una extensió màxima de 400 fulls per una sola cara Din A4, en Arial amb 
un cos de 12, inclosos gràfics, quadres, apèndix i bibliografia. 

13.2.- Aquest punt no es farà efectiu si es considera que la tipologia, recursos 
utilitzats, gràfics, etc. no s'adeqüen per la especificitat del projecte presentat. 

Catorzena  

14.1.- L’Ajuntament de Paiporta podrà publicar el treball guanyador dins de la 
«nom de la col·lecció».  

14.2.- Si passats 3 anys de la presentació del treball, aquest no ha estat 
publicat, l’autor o autora podrà editar-lo pel seu compte de manera total o 
parcial, sempre fent referència ben visible, que ha estat un estudi realitzat amb 
el suport d’un premi concedit per l’Ajuntament de Paiporta.  

14.3.- La persona o persones autores del treball es comprometen a subscriure 
un contracte de cessió a l’Ajuntament de Paiporta dels drets d’edició dels 
primers 500 exemplars de l’obra. 

 



 

 

Quinzena  

La difusió d’estos premis es farà mitjançant la publicació de díptics, d’un 
extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València, en la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i en la pàgina web de l’Ajuntament de Paiporta, així 
com, per qualsevol altre mitjà que es considere adient per a difondre esta 
convocatòria.  

 


