
BASES DE LA BECA D'INVESTIGACIÓ JOSEP
CAMARENA D'HISTÒRIA I TERRITORI

CENTRE D'ESTUDIS I  INVESTIGACIONS COMARCALS ALFONS EL VELL

El CEIC Alfons el Vell convoca una beca d'ajuda a la investigació per un import de 4.000 euros,
per  tal  de  promoure  la  recerca  sobre  qualsevol  aspecte  referit  a  les  ciències  socials,
humanitats, medi ambient, o altres temes d’interés territorial que tinguen per objecte d'estudi
la comarca de la Safor o el conjunt de les Comarques Centrals  Valencianes. Les bases que
regulen l'atorgament d'aquesta beca són les següents:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Les instàncies aniran acompanyades d’un currículum abreujat amb els principals mèrits
formatius  i  d'investigació  (màx.  2.000  paraules),  així  com  d'una  proposta  breu  de
projecte  de  recerca  (màx.  5.000  paraules)  i  una  còpia  del  document  nacional
d'identitat, que s'hauran d'entregar telemàticament a la secretaria del CEIC Alfons el
Vell (beques@alfonselvell.com) abans de les 14.00 h del dia 30 de setembre de 2021.

2. El  projecte  d’investigació  detallat  contrindrà  una  descripció  bàsica  del  treball,  que
haurà de ser inèdit, d’acord amb els apartats següents: esquema general de l’estudi,
hipòtesi  de  treball,  objectius,  metodologia,  fonts  i  una  proposta  preliminar  dels
capítols de l'estudi.

AVALUACIÓ, CONCESSIÓ I SEGUIMENT

3. Les sol·licituds seran valorades i aprovades per votació del Consell Executiu del Centre
tenint  en  compte  l’informe  previ  d’avaluació  emès  per  dos  membres  del  Consell
General (o algun avaluador extern proposat pel Consell Executiu) dins dels tres mesos
següents a la data de presentació d’instàncies.

4. L’acta de valoració i selecció serà raonada i es facilitarà a les persones autores de cada
proposta.  Un dels  autors/es de l’informe d’avaluació serà l’encarregat/da de fer el
seguiment de cada beca concedida.

ENTREGA DEL TREBALL I COBRAMENT DE LA BECA

5. Els treballs tindran d’una extensió compresa entre 50.000 i 100.000 paraules i s’hauran
de  lliurar  en  paper  i  en  suport  informàtic  en  la  data  compromesa  al  projecte
d’investigació  i  en  condicions  per  a  l’edició  immediata  (inclosos  gràfics,  quadres,



apèndix i bibliografia) per si se’n decidira la publicació, que podrà ser en paper o en
suport digital, dret que es reserva la institució convocant.

6. El pagament de la beca s’efectuarà en dos terminis: un 50% de l’import en el moment
de l’adjudicació i el 50% restant després de la presentació de l’estudi acabat. En aquest
darrer termini, l’autor haurà de comptar amb l’informe favorable del tutor de la beca i
del Consell Executiu del CEIC.

7. El termini per a la realització del treball serà d'un any.

8. L’import de la beca es considerarà equivalent als drets d’autor de la primera edició del
treball,  en  cas  de  ser  publicat,  i  les  seues  reimpressions,  fins  un  màxim de  1.000
exemplars en paper o dos anys de distribució del treball per part del CEIC, en cas de
ser una publicació digital.

9. Si, passats dos anys des de la presentació del treball,  no ha estat publicat pel CEIC
Alfons el Vell en cap tipus de format, l’autor podrà editar-lo pel seu compte, sempre
fent constar, de forma visible, que ha estat un estudi realitzat amb el suport d’una
beca concedida per aquesta institució.

REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

10. Es  podrà  revocar  la  subvenció,  totalment  o  parcialment,  i  es  procedirà  al
reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  després  d’audiència  a  l’interessat  i
acordant, si escau, la forma de devolució de les quantitats lliurades, en els següents
casos: 

a. Quan es comprove l’incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou
concedida la subvenció o l’ajuda.

b. L’incompliment de l’obligació de justificació en la forma i els terminis marcats.

c. La falsedat en la documentació presentada amb la sol·licitud.

d. L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris en aquestes bases
amb  motiu  de  la  concessió  de  l’ajuda  i  en  els  altres  supòsits  establerts
legalment.

11. El Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell és l’òrgan de gestió i resolució de tots els
dubtes  i  eventualitats  que  pogueren  sorgir  en  l’execució  de  la  convocatòria.  La
presentació de la candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases.


