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El I Premi d’Investigació Vila de Bocairent es regirà per les 
bases següents, que seran d’acceptació expressa per part de totes 
les persones participants en la convocatòria.

Objecte
El premi es convoca per al període 2022-2023 i s’atorgarà al millor projecte de recerca original 
i inèdit referit a estudis cientificotècnics, històrics, mediambientals, geogràfics, econòmics, 
lingüístics, literaris, artístics, sociològics o de qualsevol altre àmbit sempre que tinguen com a 
objecte aspectes vinculats a la localitat de Bocairent.

Persones candidates
Podran optar al premi qualsevol persona o equip de persones amb majoria d’edat, compliment 
dels requisits fixats en la Llei 38/2003, General de Subvencions i sense deutes pendents en 
Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament de Bocairent.
Les sol·licituds podran ser individuals o col·lectives; en cas de ser col·lectives, haurà de figurar 
una persona com a responsable de l’equip. Siga com siga, una mateixa persona només podrà 
participar en una proposta de sol·licitud.

Dotació, publicació i drets
La dotació econòmica del premi serà de 2.500 euros, sobre els quals s’aplicarà el percentatge 
de retenció fiscal corresponent. Aquesta es farà efectiva per transferència bancària a través 
de quatre pagaments:

            Primer pagament: 625 euros (sobre els quals s’aplicarà el percentatge de retenció corresponent)
   En el moment d’acceptació del premi (octubre de 2022).
       Segon pagament: 625 euros (sobre els quals s’aplicarà el percentatge de retenció corresponent)
   En el moment de lliurament de la memòria de seguiment, que servirà per a justificar davant del
   jurat l’execució, com a mínim, del 50% del projecte d’investigació (com a màxim, març de 2023).
     Tercer pagament: 625 euros (sobre els quals s’aplicarà el percentatge de retenció corresponent)
   En el moment de lliurament del treball complet (com a màxim, agost de 2023).

  Quart pagament: 625 euros (sobre els quals s’aplicarà el percentatge de retenció corresponent)
   En el moment de lliurament del material necessari per a la publicació del treball (com a 

  màxim, setembre de 2023).

En cas de sol·licitud col·lectiva, els pagaments es dividiran a parts iguals entre les persones que 
integren l’equip d’investigació.
L’Ajuntament de Bocairent publicarà l’obra premiada i es reserva el dret de fer-ho de forma 
completa, en format paper i/o en suport digital. L’acceptació del premi comportarà la cessió 
del drets de publicació de l’obra en favor de l’Ajuntament, així com la col·laboració de la per-
sona o l’equip redactor en l’elaboració de l’edició.
La persona o l’equip que guanye el premi rebrà 100 exemplars de la publicació editada per 
l’Ajuntament de Bocairent.

Documentació
La documentació de sol·licitud es presentarà presencialment o telemàticament en el Registre 
General de l’Ajuntament de Bocairent. El formulari específic s’acompanyarà de:

 Memòria del projecte d’investigació, amb una extensió màxima de 10 pàgines. La memò-
ria haurà de donar compte, com a mínim, d’aquests aspectes:

 L’objecte i la metodologia d’estudi
 Els objectius i la justificació del projecte
 Les hipòtesis inicials de treball
 Les fonts de consulta
 El programa i el calendari de desenvolupament

 Currículum de la persona o les persones sol·licitants
 Fotocopia del DNI o passaport
 Declaració responsable de complir els requisits fixats en la Llei 38/2003 General de Sub-

vencions i de no tenir deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament.
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Termini de presentació
Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 20 de setembre 2022

Jurat i criteris de selecció
Els treballs seran valorats per un jurat format per:

⚫ Una persona proposada per l’Ajuntament de Bocairent
⚫ Una persona proposada pel Centre d’Estudis Locals
⚫ Una persona proposada per la seu universitària de Bocairent 

(Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València)
A més, un tècnic o una tècnica de l’Ajuntament de Bocairent exercirà les funcions de secretaria, 
amb veu però sense vot. Igualment, el jurat podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones 
o institucions en funció del perfil dels projectes presentats.
Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

 La temàtica del projecte presentat
 L’interés i la significació de la recerca en l’aprofundiment del coneixement de Bocairent
 La coherència de la hipòtesi de treball i la planificació metodològica
 Les possibles repercussions dels resultats en els camps científic, tècnic, econòmic, 

històric i social del municipi
 L’aportació de perspectives i d’accions innovadores, tant en els projectes de recerca 

com en l’aplicació posterior
El jurat podrà baremar les propostes i, en cas de no-acceptació o de renúncia dins dels dos 
primers mesos de la persona o l’equip guanyador, proposar la realització del projecte d’investi-
gació a la persona o l’equip que segueix en ordre de puntuació. Igualment, el jurat es reserva el 
dret de declarar desert el premi si estima que cap dels treballs no n’és mereixedor.

Resolució i acte de lliurament
L’acte de proclamació del veredicte i del lliurament del I Premi d’Investigació Local Vila de Bo-
cairent tindrà lloc a l’octubre de 2022 en un acte públic que es convocarà degudament.
Des d’aquest moment, la persona beneficiària tindrà un màxim de 3 dies hàbils per a signar el 
document d’acceptació del premi, en el qual es comprometrà a complir totes les condicions que 
es demanen en aquestes bases.
En cas que, una vegada acceptada la realització del premi, la persona beneficiària vulga renunci-
ar-hi ho haurà de comunicar mitjançant un escrit adreçat a la Regidoria Cultura. En aquesta comu-
nicació també hi haurà un compromís de retornar la quantia econòmica percebuda fins al moment.
Els projectes que no hagen resultat premiats es podran recollir durant el període d’un mes a 
partir de la data del veredicte en l’Ajuntament de Bocairent. La persona que retire el projecte 
haurà de firmar un document on acredita la recollida. Si passat aquest termini no han estat 
reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada s’eliminaran.

Termini d’elaboració i procediment de lliurament del treball
El treball haurà d’estar completament acabat el 31 d’agost de 2023 com a màxim, sense pos-
sibilitat de pròrroga. A data de 31 de març de 2023 com a màxim, la persona o l’equip gua-
nyador haurà de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Bocairent una memòria 
de seguiment, que servirà per a justificar davant del jurat l’execució, com a mínim, del 50% del 
projecte d’investigació.
Si a l’hora de presentar la memòria de seguiment o el lliurament final del treball, no es produeix o bé 
no s’ajusta als termes convinguts, el jurat del premi podrà suspendre l’ajut i instar l’Ajuntament a ini-
ciar l’expedient perquè la persona o les persones reintegren les quanties percebudes fins al moment.

Interpretació de les bases i règim jurídic aplicable
El jurat és competent per a interpretar aquestes bases i per a resoldre qualsevol eventualitat en 
l’aplicació d’aquestes. A més, cal tenir present que, en tot allò no previst en les bases, és d’aplicació el que establei-
xen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Difusió
L’Ajuntament de Bocairent difondrà aquesta convocatòria a través de tots els seus mitjans, per 
tal d’aconseguir la màxima participació possible.
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L’AJUNTAMENT, 
A TRAVÉS DE 
LA REGIDORIA 
DE CULTURA, 
CONVOCA EL PREMI 
D’INVESTIGACIÓ 
LOCAL AMB LA 
FINALITAT DE 
FOMENTAR LA 
RECERCA SOBRE 
BOCAIRENT I 
AUGMENTAR EL 
CONEIXEMENT 
SOBRE QUALSEVOL 
ASPECTE 
RELACIONAT AMB 
EL MUNICIPI.


