
L’Institut d’Estudis Comarcals Hoya de Buñol-
Chiva (IEC La Hoya) convoca una nova Edició 
dels Premis de Recerca Comarcal 2023 
amb l’objectiu de fomentar la recerca i el 
coneixement de la nostra comarca en tots els 
seus àmbits. És per això que el premi s’atorgarà 
als millors treballs de recerca inèdits en 
qualsevol de les disciplines científiques que 
ens permeta conèixer i aprofundir en algun dels 
aspectes de la nostra realitat comarcal, ja siga 
antropològica, sociològica, històrica, social, 
geogràfica, filològica, artística, econòmica o 
natural, referida sempre a la comarca de la Hoya 
de Buñol-Chiva i d’acord amb les modalitats que 
s’hi especifiquen.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. L’objecte d’aquesta convocatòria és 
promoure la realització de treballs de 
recerca o divulgació des de qualsevol punt 
de vista (històric, artístic, lingüístic, cultura 
popular, economia, societat, igualtat, 
memòria democràtica, mediambiental...) 
que tinga com a marc territorial la comarca 
de La Hoya de Buñol-Chiva en el seu 
conjunt o en part.

2. S’estableixen dos premis diferents amb les 
dotacions corresponents que a continuació 
es detallen:

Premi de Recerca Comarcal IEC La Hoya 
2023.

Podran participar en aquesta modalitat 
les persones majors d’edat que 
estiguen realitzant estudis universitaris 
o els hagin finalitzat. La participació en 
aquesta modalitat és individual.

La dotació total dels premis és de 
1.800€, a més, comportarà la publicació 
del treball o treballs premiats a la 
Revista d’Estudis Comarcals que edita 
L’IEC de manera periòdica

La distribució dels premis és la 
següent:
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- El Primer premi, dotat amb 1.000€.
- El Segon premi, dotat amb 500€.
- El Tercer premi, dotat amb 300€.

Premi Jove de Recerca Comarcal           
IEC La Hoya 2023.

En aquesta modalitat podran participar 
alumnes/us o grup d’alumnes/us 
de qualsevol dels instituts públics 
d’educació secundària de la comarca de 
la Foia de Bunyol-Xiva. Els treballs en 
grup estaran formats com a mínim per 4 
alumnes/os.la dotació total dels premis 
és de 1.800 €, a més, comportarà la 
publicació del treball o treballs premiats 
en la Revista d’Estudis Comarcals que 
edita L’IEC de manera periòdica.

La dotació total dels premis és de 
1.800€, a més, comportarà la publicació 
del treball o treballs premiats a la 
Revista de Estudios Comarcales que 
edita L’IEC de manera periòdica

La distribució dels premis és la següent: 

- Premi al treball individual, dotat amb 
200€.

- El Primer premi al treball en grup, 
dotat amb 800€.

- El Segon premi al treball en grup, 
dotat amb 500€.

- El Tercer premi al treball en grup, 
dotat amb 300€.

Els treballs hauran d’anar signats per 
tots els autors i per un professor o 
professora responsable del grup.

3. Els treballs de les modalitats esmentades, 
podran ser presentats tant en castellà com 
en valencià, tenint una extensió màxima 
recomanada de 20 folis, en doble format, 
paper i electrònic PDF, mecanografiat a 
Times New Roman 12 amb interlineat d’1,5, 
format DIN-A4.

4. Els treballs es presentaran de la següent 
manera:

- Tots els sobres estaran identificats amb 

un sobrenom i un títol o lema.

- Sobre 1 tancat: Dades personals i de 
contacte de l’autor/a o autors/es del 
treball: nom complet, número de DNI, 
adreça postal, correu electrònic i 
números de telèfon.

- Sobre 2 tancat: Treball cec en paper. 
Això és, el document no contindrà cap 
dada personal de l’autor/a o autors/es. 
Només el títol. S’hauran d’enviar 5 còpies 
a doble cara i amb numeració de pàgines. 
S’enviarà a més, de manera obligatòria, 
una còpia electrònica d’aquesta versió 
cega en versió PDF al correu electrònic      
info@ieclahoya.org.

- Sobre 3 tancat: Treball amb el títol i les 
dades de l’autor o autors signat a totes 
les pàgines. S’haurà d’enviar dues còpies 
a doble cara i amb numeració de pàgines.

5. Els treballs han de ser enviats a: Institut 
d’Estudis Comarcals Hoya de Buñol-Chiva, 
Apartat de correus, 91 – 46360 Buñol 
(València) abans del 31 de maig de 2023.

6. Es constituirà un jurat qualificador per 
resoldre la convocatòria compost per:

- La presidència de l’IEC La Hoya.

- Un representant delegat per l’entitat 
Caixa Popular.

- Dos representants del professorat 
universitari de qualsevol de les 
universitats públiques valencianes 
designat/da per l’IEC La Hoya.

- Una persona en representació de 
l’Ajuntament que aculli l’acte oficial de 
lliurament dels premis.

- La Junta Directiva de l’IEC La Hoya 
delegarà en un dels seus membres per 
realitzar les funcions de secretari del 
procés. No tindrà ni veu ni vot.

7. El jurat, que resoldrà la convocatòria en el 
termini d’un mes des de la finalització del 
termini de presentació de treballs, podrà 
declarar els premis deserts si els treballs 
no responen a un nivell mínim de qualitat 

científica. El jurat tindrà la potestat de 
determinar el nombre de treballs destacats 
i, si s’escau, la prelació en la seua valoració 
i comptarà amb la possibilitat de distribuir 
la dotació econòmica global entre ells. El 
Jurat podrà a més recomanar la publicació 
d’altres treballs presentats per raó de 
l’interès observat i se’ls lliurarà un accèssit 
acreditatiu.

8. El jurat tindrà en compte els següents criteris 
de valoració per atorgar els premis:

- Originalitat del tema i el punt de vista des 
del qual es planteja.

- Rigor en la citació i maneig de les fonts 
utilitzades.

- Coherència del text.

- Qualitat de conjunt del treball de la 
recerca.

9. Els premis es lliuraran al municipi de 
Macastre. S’anunciarà la data, així com el lloc 
i l’hora de l’acte de lliurament dels premis, 
com a mínim 15 dies abans del termini de 
lliurament dels treballs.

10. Els participants del concurs podran ser 
convidats per l’IEC La Hoya a participar en 
cicles de trobades, presentacions i debats, 
tractant les temàtiques exposades en els 
diversos treballs de recerca un cop s’hagen 
lliurat els premis i durant els anys 2023-
2024.

11. La presentació d’un treball autoritza l’IEC a la 
publicació en el cas de resultar seleccionat. 
Amb l’atorgament del premi l’IEC La Hoya 
adquireix els drets d’autor sobre el treball 
en la seua primera edició. Els titulars dels 
treballs premiats rebran 5 exemplars de la 
publicació corresponent.

12. El veredicte del jurat serà inapel·lable i 
la participació en aquesta convocatòria 
comporta l’acceptació total de les bases. 
Qualsevol incidència no prevista serà resolta 
pel jurat.


