O bé en poden ser lliurats de forma presencial a la secretaria de l’esmentat Departament de Dret Financer i Història del Dret (despatx 2P03 de l’Edifici Departamental
Occidental).
En tots dos casos, a l’hora de l’enviament o del lliurament s’hi ha de fer expressa
menció que el treball es presenta a concurs en la IV Edició dels Premis “Savis en Dret”.

BASES 2016

Podran presentar candidatures al premi honorífic les persones o institucions públiques
i privades de tota classe que tinguen alguna relació amb el seu objecte, sense que
siga possible, en aquest cas, que els aspirants ho sol·liciten per si mateixos.
Les propostes hauran de ser presentades per escrit amb una motivació succinta, amb
la signatura i/o segell de la persona o entitat que fa la proposta. Les candidatures es
formalitzaran mitjançant l’enviament de la proposta, amb exposició dels mèrits de la
candidatura. L’adreça postal d’enviament és la de la seu física de la Càtedra Institucional de Dret Foral Valencià, que es detalla en aquesta mateixa base.

/Jurat
Per a cadascuna de les modalitats es constituirà un jurat únic de tres membres, la
presidència dels quals recaurà en la direcció de la Càtedra Institucional de Dret Foral
Valencià, més dos vocals.

/Resolució i lliurament de premis
La decisió de la IV Edició dels Premis “Savis en Dret” es farà pública a mitjan octubre
de 2016 en les pàgines web de la Càtedra Institucional de Dret Foral Valencià i de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de
la Generalitat Valenciana. Així mateix, es notificarà personalment als premiats. Amb
posterioritat, tindrà lloc l’acte públic en el qual es farà lliurament dels premis als guanyadors.

/Retirada dels treballs no premiats
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors o persones autoritzades al llarg
del mes de desembre de 2016, a la secretaria del Departament de Dret Financer i Història del Dret de la Universitat de València. De no fer-ho així, s’entendrà que els seus
autors renuncien als exemplars presentats i aquests quedaran en poder de la Càtedra
de Dret Foral Valencià.

/Altres requisits
La participació en la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i de les decisions del jurat, que està capacitat per a solucionar de forma inapel·lable quants incidents o reclamacions es presenten.
València, març de 2016
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PREMIS

‘SAVIS EN DRET’

BASES 2016

IV EDICIÓ

La CÀTEDRA INSTITUCIONAL DE DRET FORAL VALENCIÀ, d’acord amb les finalitats
i activitats que constitueixen el seu objecte, i amb la intenció de promoure, fomentar i
incentivar les tasques de recerca i difusió sobre la matèria que li és pròpia, el dret foral
i civil valencià, convoca la IV edició dels premis “SAVIS EN DRET”, de conformitat amb
les següents BASES:

/Participants
La present convocatòria va dirigida a titulats universitaris i professionals, preferentment
dels àmbits del dret i de la història, interessats en el camp temàtic del dret foral i civil
valencià.

/Modalitats
La convocatòria s’efectua en diferents modalitats:
/A Dret positiu:
Es podran presentar estudis i monografies de qualsevol branca de l’ordenament jurídic
que tracten bé sobre la competència de la Generalitat Valenciana per a legislar en matèria de dret civil, bé sobre el contingut específic que al respecte d’aquesta matèria ha
anat formant-se mitjançant l’aprovació de lleis autonòmiques des de 1986.
/B Dret històric:
En aquest apartat podran concórrer els treballs que tracten sobre història (institucional,
del dret, doctrinal, etc.) del nostre dret propi abans i després de l’abolició dels furs en
1707.
/C Premi honorífic:
Així mateix, es concedirà un premi honorífic, amb la finalitat de fer públic reconeixement
d’aquelles persones, institucions o organitzacions que hagen destacat al llarg del temps
per una tasca o activitat vinculada a la promoció i defensa del dret civil valencià.

/Premi
En les dues primeres modalitats, la dotació del premi consisteix en la concessió d’un
diploma de reconeixement, més la publicació de les monografies guanyadores a través
d’una editorial de reconegut prestigi en el camp del dret i de la història. Els resultats
de les publicacions seran gestionats per la Càtedra, sense que comporte cap tipus de
benefici, ni en espècie ni en metàl·lic, per als guanyadors del premi.
En el cas del premi honorífic, es concedirà un diploma de reconeixement.

/Característiques dels treballs
tEls treballs hauran de ser originals i inèdits, i podran tenir caràcter individual o col·lectiu.

tPodran estar redactats en valencià o castellà indistintament.
t Els originals, que hauran de tenir una extensió mínima de 100 folis, estaran mecanografiats a doble espai i per una sola cara, amb un tipus de lletra Times New Roman,
cos 12, en paper format DIN A4 (210 x 297 mm) i degudament enquadernats o anellats.
En l’original i la còpia hauran de constar el nom, cognoms i domicili de l’autor. Així mateix, serà condició indispensable facilitar una adreça de correu electrònic en la qual es
confirmarà la recepció de l’original, validant-se així a l’autor com a participant.

/Criteris de valoració dels treballs
t A l’hora d’avaluar els treballs corresponents a les modalitats a) i b), els diferents jurats valoraran els elements estructurals més destacats (originalitat de l’estudi, enunciat
d’objectius, la metodologia emprada i els resultats obtinguts, així com l’ús correcte de
bibliografia i fonts), i també el contingut específic (interès del treball, actualitat de les
seues conclusions i, si escau, aplicació pràctica en el món del dret i repercussió en el
de la història).

tEn el cas de la modalitat c), Premi Honorífic, el jurat valorarà la trajectòria professional
i acadèmica dels candidats d’acord amb els seus respectius mèrits, atenent als anys
d’exercici en la tasca de promoció i defensa del dret civil valencià, així com als resultats
que se’n deriven.

/Termini i lloc de presentació
El termini de presentació de treballs es tancarà el 30 de setembre de 2016.
Els treballs poden ser remesos per correu certificat a la següent adreça:
CÀTEDRA INSTITUCIONAL DE DRET FORAL VALENCIÀ
Dpt. Dret Financer i Història del Dret
Facultat de Dret – Universitat de València
Campus de Tarongers - Edifici Departamental Occidental, 2n pis
Avda. Tarongers, s/n · 46022 València

